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ANOTACE 

Tato diplomová práce se věnuje využití hudebních činností, které napomáhají rozvoji řeči 

a podpoře výuky českého jazyka v hodinách hudební výchovy v 1. – 3. třídě. Teoreticky, 

především z pohledu vývojové psychologie, vymezuje důležité pojmy a termíny, které se 

vztahují k výuce. Prakticky představuje mezipředmětové vztahy českého jazyka a dalších 

vyučovacích předmětů, především hudební výchovy. Hlavním cílem této práce je 

nabídnout náměty (hudební činnosti), které mohou pomoci při procvičování a opakování 

učiva slovních druhů. Součástí diplomové práce je akční výzkum korelující s výzkumem, 

který použila M. Kmentová ve své disertační práci. Diplomová práce tak popisuje 

a  výzkumem ověřuje písně, vokální hry a jiné hudební činnosti, které jsou založeny na 

mezipředmětových vztazích českého jazyka a hudební výchovy ve shodě s RVP ZV. Akční 

výzkum byl realizován ve 3. třídě ZŠ (následně u stejných žáků ve 4. třídě). Diplomová 

práce se podílí na přípravě experimentální metodiky pro pilotní použití v širším terénním 

výzkumu. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: vývoj, kognitivní procesy, hudební činnosti, slovní druhy, 

vyučování, slovní zásoba, hodnocení 

  



ANOTACE 

This diploma thesis deals with the use of musical activities that help the development of 

speech and the support of the teaching of Czech language in Music lessons in grades 1-3. 

Theoretically, primarily from the point of the mental development psychology, specify 

important conceptions and terms, related to the teaching. Practically, it represents the inter-

subject relations of the Czech language and other subjects, especially Music. The main 

goal of this work is to offer suggestions (musical activities) that can help in the practice 

and repetition of the word types. An action research  is embodied in the diploma thesis 

correlating with the research that M. Kmentová used in her dissertation work. This diploma 

thesis describes and researches songs, vocal games and other musical activities that are 

based on cross-curricular relations of the Czech language and Music on the basis of the  

Framework Education Programme for Elementary Education. (RVP ZV). Action research 

was carried out in the 3rd grade of elementary school (followed by the same pupils in the 

4th grade).The diploma thesis is involved in the preparation of experimental methodology 

for a pilot use in a broad field research. 

 

KEYWORDS: evolution, cognitive processes, music activities, word types, teaching, 
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Úvod 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala téma Podpora výuky českého jazyka 

prostřednictvím hudebních činností v 1. - 3. třídě. V době, kdy jsem začala psát tuto práci, 

jsem vyučovala ve 3. třídě. Právě jsme probírali učivo slovních druhů. Při plánování výuky 

vycházím z tematického plánu, který si tvořím na základě ŠVP naší školy. Opírám se 

o učebnice a pracovní sešity Nová škola, ze kterých na naší škole učíme. Je v nich 

pamatováno i na mezipředmětové vztahy. Chybí mi zde větší propojení s hudební 

výchovou. V učebnicích můžeme nalézt odkazy na strany v učebnicích HV od stejného 

nakladatelství. Většinou se jedná o zpěv písní, které se vztahují k danému ročnímu období 

či poslech díla skladatele Bedřicha Smetany, když si čteme v učebnici článek o Litomyšli. 

Již jako malé děti při osvojování a rozvoji řeči zpíváme nejprve s maminkami, později 

v MŠ různé písně. Učíme se říkadla, jednoduché básničky. Domnívám se, že lze hudbu 

a hudební činnosti využívat i při osvojování jazyka v průběhu jazykového vyučování. 

Jednoduché, snadno zpívatelné melodie mohou, podle mého názoru, usnadnit lepší 

zapamatování učiva. 

V mnoha předmětech je možné, a doporučené, různá fakta a poučky objevovat hrou, 

manipulací, experimenty. V českém jazyce to není vždy tak snadné. Mnoho se dá pracovat 

v literární výchově při práci s textem. V komunikační a slohové výchově pak můžeme na 

základě různých ukázek vyvozovat poučky pro psaní daného textu. Ale v jazykové 

výchově je mnoho pouček, pravidel, která je třeba si nejprve zapamatovat. Teprve poté se 

takto získané poznatky ověřují v praxi prostřednictvím cvičení v učebnicích a pracovních 

sešitech. 

V mé praxi se ukázalo, že mnozí žáci neumí takto osvojené poznatky (pouze na základě 

mechanické paměti) v praxi použít. Pro jiné žáky bylo obtížné si pravidla vůbec 

zapamatovat. Proto jsem se rozhodla napsat tuto diplomovou práci. Zaměřila jsem se 

konkrétněji na oblast tvarosloví, která činila žákům potíže a provází je prakticky po dobu 

celého prvního stupně. Práci jsem specifikovala pro 1. – 3. třídu, což odpovídá prvnímu 

období prvního stupně. Již ve 2. ročníku se žáci seznamují s celkovým přehledem slovních 

druhů, ve 3. ročníku spočívá těžiště tohoto učiva. Tvarosloví je dále probíráno i ve 

4. ročníku, zde již přibývá i určování vzorů atd. Cílem této práce je vytvořit aktivity, které 

mohou posloužit i dalším učitelům, a to buď v nezměněné podobě, nebo pouze jako 

inspirace pro jejich další práci. 
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Práce je koncipována do dvou částí. V první (teoretické části) se pokusím stručně vymezit 

důležité pojmy a termíny, které se k výuce vztahují: V první kapitole stručně popíšu 

pohledy různých odborníků na vývoj dětí. V druhé kapitole se budu konkrétně zabývat 

poznávacími procesy, které rozvíjíme během vyučování. Třetí kapitolu věnuji hudebním 

činnostem a hudebnímu vývoji. Ve čtvrté kapitole se zaměřím na období mladšího 

školního věku, jež je hlavním pilířem mé diplomové práce. V páté kapitole se budu 

zabývat vyučováním českému jazyku a detailněji oblastí tvarosloví, na kterou se zaměřuje 

druhá část mé práce. Ve druhé (praktické) části popíšu akční výzkum. Představím písemné 

přípravy hodin, v nichž použiji hudební činnosti, které mohou vést k podpoře výuky 

českého jazyka. Popíšu realizaci a reflexi. Na základě reflexí odpovím v závěru na 

stanovené výzkumné otázky. 
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1. Teoretická část 

1.1 Vývoj dítěte 

Každý z nás se během svého života nějakým způsobem mění, prochází vývojem. „Tyto 

změny jsou způsobeny mnoha faktory, mezi kterými hraje významnou roli učení.“ 

(Plháková, 2004, str. 159) 

Jan Průcha se zaměřuje na vývoj dítěte a definuje jej jako „proces, v němž se kvalitativně 

i kvantitativně mění všechny stránky osobnosti dítěte.“ (Průcha, 1998, str. 298) 

Ve vývoji dětí, podle Průchy, hraje roli řada faktorů: biologické, které souvisí se zráním; 

psychologické, které se týkají ontogeneze psychiky; pedagogické, pokrývající výchovu 

a vzdělávání; sociální, které se týkají socializace osobnosti. 

Průcha dále uvádí, že vývoj dítěte probíhá ve vývojových stadiích. Úspěšnost vývoje závisí 

na učení a vykonávaných činnostech. Souhlasí s Alenou Plhákovou, když vidí souvislost 

mezi vývojem a učením. Pro pedagogy je, podle něj, důležitý vývoj intelektuálních 

schopností, morální vývoj dítěte, psychosociální vývoj, rozvíjení osobnosti pomocí 

vhodných požadavků a vůdčí typy činnosti v jednotlivých fázích. (Průcha, 1998). Na 

následujících stranách se budu pohledy na vývoj zabývat podrobněji. Vývoj intelektuálních 

schopností nejvýrazněji popsal Jean Piaget. Jeho žák Lawrence Kohlberg se podrobněji 

zabýval morálním vývojem dítěte. Psychosociální vývoj byl popsán Erikem Homburgerem 

Eriksonem. Lev Semjonovič Vygotskij se zabýval rozvíjením osobnosti pomocí vhodných 

požadavků. Vůdčí typy činnosti v jednotlivých fázích detailně popsal Alexej Nikolajevič 

Leonťjev. 

Všichni tito autoři bývají i v současné literatuře mnohokrát citováni. Zabývali se 

především vývojem dítěte. Vygotskij a Leonťjev zdůrazňovali důležitý vliv druhého 

člověka, jeho pomoci a vliv výchovy. Erikson podrobněji popisuje vztahy dítěte a druhých 

osob, které jsou pro jeho vývoj důležité. Piaget zdůrazňuje úlohu stimulace ve vývoji dítěte 

a Kohlberg detailněji popisuje, jakým způsobem se proměňuje dětská morálka. Jejich 

teorie považuji pro svou pedagogickou praxi za cenné. Proto se těmito autory a jejich 

teoriemi budu zabývat na následujících stranách podrobněji. 
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1.1.1 Intelektuální vývoj (J. Piaget) 

Sám pojem inteligence bývá definován různě: „schopnost přizpůsobovat se novým (tedy 

nenaučeným) situacím na podkladě pochopení komplexních vztahů.“ (Langmajer, 2006, 

str. 129) 

Průcha uvádí, že intelektuální vývoj probíhá po celý život od narození až do smrti. Na 

tomto vývoji se podílejí zrání, učení, sociální zkušenosti a nastolování dynamické 

rovnováhy mezi nimi. (Průcha, 1998) 

Vývoj myšlení u dítěte velmi podrobně popsal J. Piaget. Jeho teorie patří mezi nejvlivnější 

teorie 20. století. Setkala se s mnoha kritikami, přesto je stále velmi cenná a přínosná. 

Rozděluje čtyři základní stadia. Senzomotorické období zahrnuje období od narození dítěte 

do dvou let. Děti ze začátku nemají k dispozici řeč, fyzicky manipulují s předměty. 

Postupně získávají větší kontrolu nad svým tělem a jejich chování se stává cílenějším. 

Postupem času začnou opakovat činnosti, které jim přinášely zajímavé výsledky. Také si 

začnou uvědomovat, že předměty existují, i když jim zmizí ze zorného pole. Ke konci 

tohoto stadia si osvojí jazyk a začnou používat symboly. Tak plynule přechází do druhého 

stadia.  

V předoperačním stadiu se již neučí metodou pokus-omyl. Dochází k prudkému rozvoji 

řeči. Děti si dokáží více zapamatovat, lépe myslet a plánovat. U dětí v této fázi převládá 

egocentrismus. Jsou zaměřeny na sebe, nedokáží brát ohled na druhé. Učí se mluvením 

a aktivní činností. V tomto období se spoléhají na vhled a vnímání, jejich myšlení je 

intuitivní. Toto stadium končí zhruba v šesti (sedmi) letech.  

Tehdy vstupují do stadia konkrétních operací, které potrvá asi do 11 let. Nyní začínají být 

schopny nejrůznějších konkrétních operací. To znamená, že dokáží již logicky přemýšlet, 

ale pouze o konkrétních věcech, kterých se mohu fyzicky dotknout, vidí je. Děti již nejsou 

tolik egocentrické. Bývají věcné, uvědomují si, že předmět je pouze to, co je. Mívají 

černobílé uvažování, nedokáží myslet pružně. Jejich myšlení je reverzibilní (vratné). Na 

důležitosti v tomto věku nabývají pravidla. Z tohoto stadia přecházejí do posledního, které 

trvá až do dospělosti.  

Posledním stadiem je stadium formálních operací. V tomto věku se stává z dítěte mladý 

a později dospělý člověk, který se již dokáže odpoutat od konkrétních věcí. Dovede 
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přemýšlet o všem možném, je schopný abstrakce a často bývá kritický (k věcem, druhým 

lidem, i k sobě). (West, 2002) 

Jednotlivé fáze se objevují v pevném pořadí, jsou nevratné. Dítě (dospívající, dospělý) již 

nikdy nepřemýšlí způsobem, který byl typický pro předchozí stadium. (Sternberg, 2002) 

Piaget byl přesvědčen, že vývoj člověka přechází plynule z fáze do fáze. Tu předchozí 

vždy opouští a už se k ní nevrací. Také nebral v úvahu vliv učení (až okolo 7 let). (Piaget, 

2014) 

1.1.2 Psychosociální vývoj (E. H. Erikson) 

E. H. Erikson vycházel z psychoanalýzy, kterou modifikoval. Vytvořil významnou teorii 

vývoje osobnosti. Dělí vývoj člověka do osmi stadií, kdy každé z těchto stadií je cílem, 

k němuž během vývoje směřujeme. 

První stadium nazývá kojeneckým věkem. V tomto období se dítě zaměřuje na dosažení 

základní důvěry ve svět. Druhé stadium představuje batolecí věk, ve kterém dochází 

k prvnímu osamostatňování. Třetí stadium zahrnuje předškolní věk, který Erikson nazývá 

fází iniciativy, kdy se rozvíjí svědomí dítěte.  

Čtvrté stadium tvoří školní věk, který je fází snaživosti. Dítě v tomto stadiu usiluje o dobrý 

výkon, o své uplatnění a snaží se prosadit. Rozvíjí se jeho intelekt, vztah k práci a také 

svědomitost. Po celé období dětství, podle Eriksona, převažuje extraverze. Významným 

faktorem rozvoje osobnosti je v tomto věku školní zkušenost. Školák je pozitivně 

hodnocen na základě dobrého výkonu, který má hodnotu úspěchu. Mladší školák je 

realista, který bere skutečnost takovou, jaká je. 

Páté stadium představuje dospívání, kdy se rozvíjí především identita dítěte (mladého 

člověka) a jeho sebepojetí. V rané dospělosti nastává šesté stadium intimity, zaměřené na 

hledání partnera. Sedmé stadium tvoří dospělost, v ní je důležitá fáze generativity. 

Hlavním cílem je něco vytvořit, zanechat po sobě. Poslední osmé stadium je stáří 

a nastupuje fáze integrity, kdy jedinec akceptuje sebe i svůj život. (Vágnerová, 2010) 

1.1.3 Morální vývoj (L. Kohlberg) 

L. Kohlberg byl Piagetův žák. Piaget rozdělil morální vývoj do dvou stadií: heteronomní 

a autonomní. V heteronomní fázi je dítě závislé na vnější kontrole. Ví, za co bude 

pochváleno, odměněno a podle toho se chová. Také ví, kdy může přijít trest a tomu se 

snaží svým chováním vyhnout. Autonomní fáze má svůj počátek již v předškolním věku, 
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kdy se dítě začíná s hodnotami a normami identifikovat. Piaget byl přesvědčen, že stupeň 

morálního vývoje je určován jednak vnitřně tím, jakou měrou jsou hodnoty a normy 

zvnitřněny, jednak vnějším působením prostřednictvím odměn a trestů. 

L. Kohlberg na svého učitele navázal a tyto fáze rozpracoval do úrovní a obohatil o třetí. 

První úroveň nazývá premorální. Dítě je závislé na hodnocení jinou osobou a má potřebu 

vnější kontroly. Toto stadium odpovídá předškolnímu věku. Druhá úroveň je úrovní 

konvenční morálky, která je dána autoritou. Normy jsou vnímané jako danost, kterou není 

možné zpochybnit. Toto stadium se týká dětí mladšího školního věku. Třetí úroveň pro 

Kohlberga představuje úroveň morálky osobně přijatých zásad. Dítě se začíná řídit svým 

svědomím a vytváří si vlastní morální pravidla. (Vágnerová, 2010) 

„Kohlberg se domníval, že kognitivní vývoj předchází mravnímu vývoji. Nicméně samotné 

dosažení vyšších stadií kognitivního vývoje nezajistí, že bude dosaženo také vyšších stadií 

mravních.“ (West, 2002, str. 145) 

G. Kenneth West (2002) uvádí podrobnější Kohlbergovo dělení (rozdělení jednotlivých 

úrovní ještě na stadia): Předkonvenční úroveň tvoří dvě stadia: stadium zaměřené na trest 

a poslušnost, druhé stadium označuje pojmem Naivní instrumentální hédonismus.  

Konvenční úroveň je tvořena též dvěma stadii: stadium nazvané Hodní kluci a dívky, 

zaměřené na vztahy. Druhé stadium nazývá Řád a zákon, zaměřené na normy. 

Postkonvenční úroveň se skládá ze dvou stadií: stadium Společenské smlouvy a stadium 

Univerzální etiky. Kohlberg se domníval, že existuje i sedmé Náboženské stadium.  

1.1.4 Rozvíjení osobnosti prostřednictvím vhodných požadavků (L. S. Vygotskij) 

Hlavním představitelem této teorie je L. S. Vygotskij. Vymezuje ve vývoji dětí dva krajní 

body: učení do 3 let věku (spontánní) a učení ve škole (reaktivní). Vygotskij zmiňuje 

pojem optimální období pro učení. Mimo tato období se projevují nepříznivé vlivy, které 

se odráží na duševním vývoji dítěte. Je nutné dozrání organismu.(Vygotskij, 1976) 

Dále Vygotskij hovoří o vztahu vývoje a učení. Existují tři obecné roviny pohledů na tuto 

problematiku. První skupina vědců tvrdí, že vývoj je nezávislý na učení (J. Piaget). Druhá 

skupina je přesvědčena, že vývoj i učení jsou ve své podstatě totožné a že se realizují 

rovnoměrně a současně. Navzájem se pro ně tyto pojmy kryjí. Třetí skupina teoretiků oba 

procesy směšuje. Proces zrání podle nich umožňuje a připravuje proces učení. Naopak 

proces učení stimuluje a pohání vpřed proces zrání. (Vygotskij, 1976)  
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Vygotskij, který tyto teorie nepovažuje za dostatečné, se pokouší nabídnout jiné řešení 

dané problematiky. Při tom vychází ze skutečnosti, že „učení dítěte začíná dlouho před 

učením ve škole.“ (Vygotskij, 1976, str. 311) 

Vymezuje dvě základní úrovně vývoje dítěte: aktuální úroveň vývoje dítěte, která se 

vytvořila na základě již dokončených cyklů jeho vývoje. Druhou úrovní je tzv. zóna 

nejbližšího vývoje. Podle Vygotského je důležité jen to učení, které předbíhá vývoj. 

(Vygotskij, 1976) 

„Lze konstatovat, že základní vlastností učení je to, že vzdělávání vytváří zónu nejbližšího 

vývoje, tj. vyvolává, probouzí a stimuluje celou řadu vnitřních procesů vývoje, které jsou 

v daném okamžiku pro dítě možné jen v oblasti vzájemných vztahů a kooperace 

s vrstevníky, ale které se po určitém vývoji stávají vnitřní vlastností dítěte.“ (Vygotskij, 

1976, str. 315) 

1.1.5 Vůdčí typy činnosti v jednotlivých fázích (A. N. Leonťjev) 

A. N. Leonťjev rozlišil stadia vývoje velmi obecně a to podle společenských požadavků na 

dítě v daném věku. Při tom má dítě ovládat jak vnější svět, tak vnitřní. Pohybuje se 

„zvnějška dovnitř,“ od manipulace s konkrétními předměty k manipulaci s obrazy, pojmy. 

Dojde tak k interiorizaci (zvnitřnění). Důležitá je aktivita jedince, která je možná, pokud 

má jasně stanovený cíl a vynakládá volní úsilí. Zdůrazňuje i vliv sociálního kontextu. 

Vymezuje tři vůdčí typy činnosti: hru, učení a práci. Vývojově jsou percepční činnosti 

odvozeny od praktických činností.  

„Před každým člověkem během jeho ontogeneze stojí úkol: ovládnout svět společenských 

předmětů.“
1
 

Při vyučování je důležité respektovat věkové a individuální zvláštnosti dítěte. Proto jsem 

se v první kapitole zabývala vývojem dítěte z pohledu různých psychologů. Pro účely mé 

práce je stěžejní období mladšího školního věku, Jedná se o stadium konkrétních operací. 

Žáci dokáží logicky přemýšlet o konkrétních věcech, proto je důležité přecházet od fyzické 

manipulace s předměty k pojmům. Nejsou již tolik egocentričtí a převládá u nich 

extraverze. Rozvíjí se jejich vztah k práci a svědomitost. Usilují o dobrý výkon a snaží se 

prosadit. Na důležitosti nabývají pravidla. Jedná se o období konvenční morálky, která je 

dána autoritou. 

                                                             
1
 http://it.pedf.cuni.cz/strstud/edutech/2006_Cinnostni_Vilanek/ 

http://it.pedf.cuni.cz/strstud/edutech/2006_Cinnostni_Vilanek/
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1.2 Poznávací procesy 

V praktické části této práce věnuji stěžejní pozornost přípravám na vyučovací hodiny, 

které zaměřuji především na rozvoj poznávacích funkcí. Proto se budu v této kapitole 

věnovat jednotlivým poznávacím procesům. 

1.2.1 Vnímání 

Průcha vymezuje vnímání jako „proces získávání a zpracování podnětů, informací, které 

neustále přicházejí jak z okolního světa, tak z vnitřního světa daného člověka. Skládá se 

z procesů typu: recipování podnětů, porovnávání s dosavadní zkušeností, udělení významu, 

redukování (filtrování) podnětů, kódování informací, volba reagování, uskutečnění reakce. 

Vnímání není jen záležitostí smyslů, ale také kognitivních a motivačních procesů, vlivů 

sociálního prostředí, výcviku.“ (Průcha, 1998, str. 282) 

Podle Milana Nakonečného (1997) je vnímání charakterizováno vlastností (vjemy jsou 

obrazy nějakého celku), výběrovostí (vjemy jen určitých podnětů), významovostí (jakým 

vjemům připisujeme význam). Vjemy podle něj nejsou jen pasivním odrazem skutečnosti, 

ale sami je aktivně konstruujeme, což umožňuje adaptaci (přizpůsobení se podmínkám, 

prostředí). 

H. Pierón (1963) vymezuje vnímání jednoduše jako „formu poznávání, která má původ ve 

smyslových dojmech, vytváří útvar zvaný vjem a projevuje se v kontrole chování.“ 

(Nakonečný, 1997, str. 382) 

Marie Vágnerová uvádí, že „vnímání umožňuje základní orientaci v prostředí, respektive 

v aktuální situaci.“ (Vágnerová, 2010, str. 51). Dále upozorňuje na to, že se vnímání vyvíjí 

v interakci dalších poznávacích funkcí (především v interakci s myšlením): u předškolních 

dětí převládá egocentrismus a fenomenismus (objekty hodnotí tak, jak je právě vidí). Děti 

předškolního věku ještě nejsou schopny systematického poznávání a neuvědomují si 

vztahovost.  

U školních dětí dochází mimo jiné i k vývojovým změnám v oblasti vnímání. Školní děti 

již dokáží vnímat diferencovaně. Uvědomují si, že celek se skládá z částí, mezi kterými 

existují nějaké vztahy. A při vnímání uplatňují i dřívější zkušenosti. 

Vnímání probíhá u každého odlišně (individuálně). Zaměřujeme se na to, co nás zajímá, co 

je právě pro nás důležité. Při tom nás ovlivňují naše zkušenosti, zážitky, zvyky, emoční 
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ladění a aktuální potřeby. Proto může někdy docházet i k chybám ve vnímání (efekt 

prvního dojmu, haló efekt apod.). (Vágnerová, 2010) 

„Každý člověk však vnímá svět jedinečným, osobitým způsobem, což je způsobeno 

především rozdíly v sociálních zkušenostech a v individuální psychické organizaci, tedy 

v osobnosti daného jedince.“ (Plháková, 2004, str. 152) 

Vnímání se uskutečňuje prostřednictvím smyslů: zrakem a hmatem vnímáme například 

tvary, velikosti. Zrakem, hmatem a sluchem dokážeme vnímat vzdálenosti a pohyb. 

Vnímání nám umožňuje a usnadňuje adaptaci. Plní zároveň funkci regulační, a tak nám 

umožňuje orientovat se v životním prostředí. (Nakonečný, 1997) 

Vygotskij (1976) uvádí: „Výzkumy tedy ukázaly, že v raných stupních dětského vývoje je 

vnímání bezprostředně spojeno s motorikou, je pouze jedním momentem v celkovém 

senzomotorickém procesu, a teprve postupně s věkovým růstem se osamostatňuje a zbavuje 

spojení s motorikou.“ (Vygotskij, 1976, str. 154) 

1.2.2 Myšlení 

Průcha uvádí, že myšlení je psychický proces, který probíhá na vědomé a nevědomé 

úrovni. Do vědomé úrovně zařazuje myšlení logické, induktivní a deduktivní. Jedná se 

o řízené a kontrolovatelné myšlení. Na nevědomé úrovni pak probíhá intuitivní myšlení. 

Dodává, že myšlení lze většinou ovlivňovat vůlí, někdy ale probíhá i bez volního úsilí 

(asociativní myšlení), nebo proti němu (vtíravé myšlení). (Průcha, 1998) 

Nakonečný vymezuje stručně myšlení jako „chápání a řešení problémů.“ (Nakonečný, 

2003, str. 153) Dále hovoří o problémové situaci. Ta je podle něj „taková, v níž je dán cíl, 

ale chybí prostředky k jeho dosažení.“ (Nakonečný, 1997, str. 116) 

Uvádí tři vývojové stupně myšlení: manipulační: od narození do dvou let (myslí metodou 

pokus-omyl), obrazově názorné: od dvou do deseti let (operuje s obrazy), pojmově logické: 

od deseti let (abstraktní, operuje s pojmy). Toto je vývojové hledisko, pomocí kterého 

můžeme myšlení třídit. (Nakonečný, 2004) Toto dělení se podobá dělení Piagetovu (viz 

1. kapitola) a pro pedagogy může být zvlášť cenné.  

Další možné hledisko třídění je hledisko původnosti. J. P. Guilford (1954) formuluje podle 

novosti problému: myšlení konvergentní (jedinec využívá k řešení již známých vzorců, 

schémat a způsobů řešení) a myšlení divergentní (má tvůrčí charakter). Předpokladem 
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myšlení je vědění, které je reprezentováno v paměti uchovanými poznatky, které člověk 

získává v každodenní zkušenosti a vzděláním. (Nakonečný, 1997) 

Třetí možné hledisko představuje uvědomování si postupu. Nakonečný uvádí v tomto 

smyslu myšlení: diskurzivní, kdy si jedinec plně uvědomuje každý svůj krok a intuitivní ve 

formě náhlých nápadů (Nakonečný, 2004) 

V psychologii jsou definovány i další druhy myšlení: vizuální (obrazně názorné, které se 

uplatňuje při řešení praktických problémů), pojmově logické myšlení, které se uplatňuje 

při operaci s pojmy, řešení problémů a tvořivé myšlení. 

Při řešení problémů se uplatňuje přemýšlení. Po němž může následovat praktické jednání. 

Přemýšlení se opírá o vědění a dovednosti. (Nakonečný, 1995) 

Plháková uvádí faktory, které ovlivňují řešení problémů: porozumění, dřívější učení 

(ucelené a vzájemně propojené znalosti a dovednosti), odbornost, tvořivost. (Plháková, 

2004) 

1.2.3 Paměť 

Průcha definuje paměť jako „soubor psychických procesů, umožňující vštípení 

(zapamatování), uchování, vybavení vjemů, poznatků, pohybů, zkušeností. Funkčně lze 

rozlišovat paměť okamžitou, krátkodobou, dlouhodobou. U dlouhodobé paměti se rozlišuje 

paměť epizodická (ukládají se v ní osobní události a časové vztahy podle časové 

posloupnosti) a paměť sémantická (ukládají se pojmy, významy, souvislosti).“ (Průcha, 

1998, str. 161) 

Nakonečný paměť označuje jako sklad informací, který není jen pasivní „zásobárnou,“ ale 

je aktivní. Dále vymezuje vztah mezi pamětí a učením. Považuje paměť za dispoziční 

základnu učení a současně za produkt učení. (Nakonečný, 1997) 

Nakonečný upozorňuje i na to, že je paměť propojena s dalšími jevy, které se podílejí na 

formování psychické činnosti. (Nakonečný, 1995). I Vágnerová se vyjadřuje o paměti jako 

o funkci, která je spojená s dalšími tělesnými a psychickými projevy. (Vágnerová, 2010) 

Gerhard Schmidt tvrdí, že „pod pojem paměť zahrnujeme všechno to, co souvisí 

s ukládáním informací do mozku a jejich zpětným vyvoláním.“ (Schmidt, 2007, str. 84) 
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Nakonečný vymezuje paměť v širším smyslu (dlouhodobá paměť) a v užším smyslu 

(memorování, učení se nazpaměť). Paměť v užším smyslu má tři fáze. Tyto fáze popisuje 

A. W. Melton a další (1963): vštěpování, uchování, vybavování. (Nakonečný, 1995) 

Také Vágnerová popisuje paměťový proces prostřednictvím tří fází: první fází je 

zakódování, kdy probíhá určitá selekce, protože člověk má omezenou kapacitu paměti. 

Vágnerová u této fáze zmiňuje i to, že se lépe a snadněji uchovávají informace, které 

odpovídají našim dosavadním zážitkům a zkušenostem. Ty, které naopak odporují, pak 

spíše zapomeneme. Další fází je uchovávání v paměti krátkodobé a dlouhodobé. 

Krátkodobá paměť funguje jako počáteční filtr.  

U této fáze uvádí pojem pracovní paměť, která slouží ke krátkodobému zapamatování 

informací, které aktuálně potřebujeme. V dlouhodobé paměti fungují, podle Vágnerové, 

různé paměťové moduly (epizodická paměť, která uchovává zážitky, explicitní paměť 

slouží k uchování dat, sémantická paměť se uplatňuje při učení a procedurální paměť, která 

funguje při osvojování dovedností). Pro uchování v této paměti je nezbytné dobré 

porozumění daným informacím a dovednost zařadit je do již existujícího systému 

poznatků. Třetí fázi představuje vybavování. Zde Vágnerová rozlišuje znovupoznání 

(rekognice) a znovuvybavení (rekonstrukce). (Vágnerová, 2010) 

V této kapitole je patřičné se zmínit o zapamatování a zapomínání. V procesu 

zapamatování je důležitá vhodná motivace, povaha materiálu a způsob zapamatování. 

(Nakonečný, 1997). Nakonečný formuluje podmínky záměrného dlouhodobého 

zapamatování: optimální úroveň motivace, správná technika záměrného učení, vhodné 

subjektivní i objektivní podmínky učení. (Nakonečný, 2004)  

To je důležitý fakt, zvlášť pro pedagogy. Ti k tomuto poznatku přihlížejí i při plánování 

hodin, kdy promýšlí vhodnou motivaci, přemýšlí nad učivem a nad tím, jakým způsobem 

ho dětem zprostředkovat. Podle toho pak volí vhodné formy a metody práce.  

Vágnerová uvádí paměťové strategie, tedy způsoby, které usnadňují zapamatování: 

strategie opakování: čím častější, tím účinnější. Zároveň varuje před pouhým 

mechanickým opakováním, které nepovažuje za efektivní. Druhou strategií je uspořádání 

informací do nějakého smysluplného celku. Zde zmiňuje i mechanismus transferu, tedy 

přesunu znalostí z jedné oblasti do jiné, případně začlenění nových informací do systému 

již známých poznatků. (Vágnerová, 2010) 
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David Fontana (2010) doporučuje pro lepší zapamatování a vybavování následující: 

počkat, zopakovat, zeptat se, členit (do menších celků), důležitost a zájem (vlastní 

zkušenosti a city), trvání pozornosti (1 minuta na každý rok věku dětí: 7 let odpovídá 

7 minutám), význam (látku, které rozumíme, si lépe zapamatujeme), přeučení (dovednosti 

nebo znalosti, které děti cvičí a ověřují si i poté, co si je už zřejmě dokonale osvojily), 

spojování (spojovat nové se známým), vizuální znázornění, znovupoznání (rekognice, 

postřehneme, že to je už známé) a znovuvybavení (sami si vybavíme poznatek).  

H. Woodrow (1927) stanovil správné metody memorování: učení se v celcích, aktivní 

zkoušení sebe sama, užití seskupování a rytmu, zaměření na význam, mentální čilost 

a soustředěnost, důvěra ve vlastní schopnost učit se nazpaměť, využívání asociací či 

mnemotechnických pomůcek. (Nakonečný, 1997).  

Zapomínání je opakem vybavování. Člověk zapomíná to, co už nepotřebuje. Nakonečný 

spatřuje podstatu zapomínání v neschopnosti najít v paměti potřebné informace, nikoli 

v jejich ztrátě. (Nakonečný, 2004) 

Vágnerová k tématu zapomínání říká, že se jedná o selektivní činnost a umožňuje 

uchovávat jen potřebné informace. Ne vždy to ovšem závisí na naší vůli. (Vágnerová, 

2010) 

1.2.4 Řeč 

Pavel Hartl definuje řeč jako „dovednost člověka používat výrazové prostředky jednak 

slovní (mluva, písmo), jednak mimoslovní (posunky, mimika, gesta, chování).“ (Hartl, 

1993, str. 183) 

Průcha nás odkazuje na pojem jazyková (řečová) dovednost. Což je „schopnost používat 

osvojený jazyk (mateřský, cizí) pro komunikační účely. Základní jazykové dovednosti jsou: 

receptivní (poslech s porozuměním, čtení s porozuměním), produktivní (ústní projev, 

písemný projev).“ (Průcha, 1998, str. 101) 

Je obecně platné, že sociálně žijící bytosti mají potřebu komunikovat. Jazyk lze, podle 

Vágnerové, chápat jako kognitivní a komunikační kód, užívající určité symboly, které jsou 

systematicky uspořádány. Mluvená i psaná řeč jsou v tomto smyslu konkrétními 

jazykovými dovednostmi. (Vágnerová, 2010) 

Nakonečný (1997) toto specifikuje a hovoří o bezporuchovém sdělování, které je 

umožněno díky řečové kompetenci. To je způsobilost vyjadřovat se v určitém jazyce. 
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Zahrnuje dostatečnou slovní zásobu (aktivní i pasivní), srozumitelnou výslovnost, ovládání 

gramatiky a syntaxe.  

Vágnerová (2010) uvádí konkrétní hlediska pro členění jazykových kompetencí: 

fonologicko-fonetické (zvuková, hlasová stránka řeči, intonace a plynulost řeči), lexikálně-

sémantické hledisko (rozsah a kvalita slovní zásoby), syntaktické hledisko (znalost 

a užívání gramatických pravidel, větná stavba) a poslední pragmatické hledisko 

(komunikační využití jazykové kompetence).  

Podobné dělení uvádí i Kateřina Thorová (2015), která definuje jazykové roviny 

v ontogenezi řeči: morfologicko-syntaktická rovina (tvaroslovná rovina a stavba slov), 

lexikálně-sémantická rovina (týká se slovní zásoby a významu slov), foneticko-

fonologická rovina a pragmatická rovina. 

„Vývoj řeči u dítěte neprobíhá jako samostatný proces, ale je ovlivňován vývojem 

senzorického vnímání, motoriky, myšlení a také jeho socializací.“ (Klenková, 2006, str. 32) 

Vágnerová (2010) stručně popisuje vývoj řeči: v prvním roce vznikají první slova (3-5, 

většinou podstatná jména), ve druhém roce se slovní zásoba intenzivně rozvíjí, děti užívají 

dvouslovná sdělení (která plní funkci vět). Ve třetím roce života se rozvíjí obsahová forma.  

Jiřina Klenková (2006) popisuje vývoj v tomto období pomocí stadií: první stadium 

emocionálně-volní (egocentrické stadium, dítě ve věku 1,5 až 2 roky napodobuje dospělé, 

ale také si samo opakuje slova a objevuje mluvení jako činnost). Druhé stadium asociačně-

reprodukční (mezi 2 až 3 lety, prvotní slůvka mají pojmenovávací funkci a dítě se pomocí 

slov učí dosahovat jednoduchých cílů). Třetí stadium logických pojmů (okolo 3. roku, kdy 

se konkrétní slova zevšeobecňují, mají určitý obsah). Čtvrté stadium intelektualizace řeči 

(mezi 3. až 4. rokem, obsah slov se prohlubuje a zpřesňuje, slovní zásoba se rozšiřuje). 

Vágnerová (2010) uvádí, že ve školním věku dochází pod vlivem výuky k dalšímu rozvoji. 

Děti již vědí více o struktuře jazyka, jeho způsobu využití. Slovník se postupně obohacuje 

o specifické pojmy. Školák se také učí chápat rozdíly mezi jednotlivými slovními druhy 

a způsoby jejich užívání. Toto vše jim pomáhá lépe řeči rozumět a lépe se vyjadřovat.  

Jiří Toman uvádí, že „růst slovníku dítěte souvisí s rozvojem jeho myšlení.“ (Toman, 1981, 

str. 20) Podle K. Bühlera (1934) existují tři základní funkce řeči: označovací (označování 

jevů, věcí), výrazová (k vyjádření pocitů) a vybízecí (působení na druhé lidi). (Nakonečný, 

1997) 
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Nakonečný (2003) pro tyto funkce využívá označení: poskytování informací, vyjadřování 

výzvy a vyjadřování stavu subjektu. 

„Řeč je dovednost, která bývá vrozeně dobře fyziologicky zajištěna, ale je zcela závislá na 

učení a výchově.“ (Synek, 1995, str. 6). Proto nyní přestoupíme k poslední hlavní 

poznávací funkci, k učení. 

1.2.5 Učení 

Neexistuje jedna všeobecně přijímaná definice. Průcha (1998) učení vymezuje dvojím 

způsobem: učení jako psychický proces, který je v jednotě tělesných a duševních 

předpokladů rozhodujícím činitelem v adaptaci člověka na jeho přírodní i společenské 

prostředí, v rozvoji jeho osobnosti a ve stále zdokonalovaném zvládání a organizaci 

podmínek jeho individuální a společenské existence (V. Kulič), a za druhé vymezuje učení 

jako získávání zkušeností a utváření jedince v průběhu jeho života. Naučené je opakem 

vrozeného (J. Čáp).  

Hartl dodává, že „učení není totéž, co memorování či biflování.“ (Hartl, 1993, str. 218) 

J. Dollard a N. E. Miller (1950) jsou přesvědčeni, že existují podmínky, za nichž učení 

probíhá: jedinec musí být motivován (nejlépe vnitřně), podněty z okolí musí být vnímány 

ve vztahu k motivu, jedinec musí být aktivní a snažit se dosáhnout cíle. (Nakonečný, 

1997).  

Podle Nakonečného jsou důležité následující podmínky efektivního záměrného učení: 

motivace a soustředěná pozornost, volba vhodné metody (kratší a lehčí úkoly doporučuje 

učit se vcelku, delší a náročnější učit se po částech), hlasité opakování (doporučuje proložit 

kladením otázek a odpovídáním na ně). Zdůrazňuje nutnost porozumění. Učení by nemělo 

být pouhým mechanickým memorováním. Mělo by být prokládáno přestávkami.  

C. J. Adcock (1973) upozorňuje na to, že v mezidobích (přestávkách v učení) hraje 

významnou roli povaha činnosti, kterou vykonáváme. Mělo by jít o jiný druh akt ivity. 

Nakonečný dále považuje za vhodné dělat si výpisky. Poukazuje i na nezbytnost klidného 

prostředí, přičemž nevylučuje přítomnost tiché nevokální hudby. Ta, podle něj, může 

naopak přispět k lepšímu soustředění. Po učení by měla následovat klidová činnost, 

například spánek. (Nakonečný, 2003). 

Ladislav Ďurič (1979) vymezuje podmínky učení ve škole: podmínky související s učícím 

se jedincem (zrání, předchozí zkušenosti, úroveň inteligence, osobnost, motivace), 
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podmínky související s učitelem (osobnost, učitel do výuky vnáší své potřeby, touhy, 

schopnosti), podmínky související s učivem (význam, frekvence, podobnost) a podmínky 

související se samotným procesem učení (individuální a skupinové, psychologické 

podmínky učení). 

Nakonečný (2004) vytyčuje dva základní druhy učení: učení se signálům, které je spojeno 

s očekáváním (záměrné učení, podstatu tvoří asociace mezi podněty) a učení se 

instrumentálním vzorcům chování (činné učení, jeho produktem jsou zvyky). Někdy 

přidává i třetí typ: sociální chování (schopnost seberegulace, sebeřízení a sebehodnocení). 

Další dělení podává Ďurič (1979), který určuje dva základní druhy učení: učení jako 

zvláštní činnost, která je zaměřena na to, naučit se něčemu. Má svůj cíl, proto tento druh 

nazývá záměrné učení. Druhý typ představuje učení nezáměrné, které původně směřuje 

k jinému cíli a vzniká jako produkt činnosti. Nakonečný (2004) do záměrného učení 

zahrnuje učení kognitivní, senzomotorické a memorování. 

František Jiránek, Jan Souček (1969) uvádí čtyři druhy učení: senzomotorické (zvyky, 

dovednosti), pamětné učení (které je usnadňováno dřívější zkušeností a ovlivňováno 

jedincovo osobností), pojmové a sociální učení. 

Existují zákony učení, které poprvé formuloval E. L. Thorndike (zákon opakování, zákon 

efektu, zákon pohotovosti a připravenosti). Ďurič na toto navazuje a vytyčuje 4 zákony: 

zákon motivace (vnější a vnitřní), zákon zpětné informace (konstruktivní průběžná zpětná 

vazba), zákon transferu (čím je druh učení vyšší, tím je větší možnost přenosu) a zákon 

opakování. 

Jak již bylo řečeno, učení úzce souvisí s motivací, s pamětí (jako předpoklad učení) 

a s dalšími kognitivními procesy (učení je založeno na vnímání a myšlení). Všechny 

poznávací procesy tak fungují ve vzájemné interakci. „Učíme se tím rychleji a lépe, čím 

více smysly nové informace vnímáme.“ (Nováčková, 2006, str. 19)  

Ve druhé kapitole jsem popsala základní poznávací procesy. Někdy uplatňujeme 

krátkodobou paměť, jindy dlouhodobou. Při některých činnostech využíváme oba typy 

současně. Dozvěděli jsme se, že vývoj řeči je ovlivňován vývojem senzorického vnímání, 

motoriky a myšlení. 

U školních dětí dochází v oblasti vnímání k vývojovým změnám. Vnímají diferencovaně 

a uvědomují si, že celek se skládá z částí, mezi kterými existují vztahy. Při vnímání 
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uplatňují dřívější zkušenosti. Myšlení je v období mladšího školního věku obrazově 

názorné. Žáci dokáží operovat s obrazy. 

Na závěr kapitoly jsem analyzovala učení jako psychický proces. Ve škole dochází k učení 

záměrnému, jež má svůj cíl, ale i nezáměrnému, které má původně jiný cíl. 
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 1.3 Hudební vývoj a hudební činnosti 

V prvních dvou kapitolách jsem se zabývala vývojem dítěte a konkrétními poznávacími 

procesy. V této kapitole vytyčím základní hudební činnosti a zmíním se i o hudebním 

vývoji. Ten stejně jako kognitivní probíhá v určitých stadiích. 

Milan Holas (2004) hovoří o tom, že realizace každé lidské činnosti, tedy i hudební, je 

ovlivněna minimálně třemi faktory: biologickými (dědičnost), psychologickými 

(schopnosti, zájem, dovednosti), sociálními (schopnost přizpůsobit se a spolupracovat).  

1.3.1 Hudební vývoj 

„Hudební vývoj chápeme jako nepřetržitou interakci organismu s hudebním prostředím 

a výchozími podněty.“ (Sedlák, 1990, str. 292) 

Lidka Lisá (1986) uvádí, že první hlasové vjemy navozují u dětí cítění pro zabarvení hlasu, 

rytmus, sílu a melodičnost lidské mluvy. Dítě je od narození obklopeno hlasy a hudbou 

nejrůznějšího druhu. Vnímavost pro hudební podněty je závislá jak na vrozených 

(genetických) faktorech, na neporušenosti smyslových orgánů, na zrání struktur 

sluchového i hlasového ústrojí, tak i na výchovných vlivech prostředí. 

Způsob, jak dítě reaguje na tyto první zvukové podněty, nás informuje o stavu sluchu. Dítě 

vnímá hudebnost nejprve z hlasu matky, otce nebo jiných osob, které jej obklopují. Proto 

velmi záleží na tom, jakým hlasem na dítě od prvních promluv hovoříme. Důležitá je 

přiměřená stimulace, která odpovídá mentální vyspělosti dítěte.  

Do 3 let věku se u většiny dětí zpřesní citlivost pro pulzaci a rytmus. Hudební paměť je též 

na dobré úrovni. Dítě již v prenatálním období vnímá řeč matky, zpěv a jiné zvuky z okolí. 

Po narození (novorozenecké období) dítě křičí, postupně přechází ve žvatlání, broukání 

a mluvo-zpěv. (Kmentová, 2015) Howard Gardner (1999) navíc dodává, že děti 

v kojeneckém věku spolu se žvatláním také zpívají (vydávají tóny, rozechvívají hlas 

a napodobují odposlouchané rytmy a tóny). Metchild Papoušek a Hanus Papoušek (1982) 

jsou přesvědčeni, že dvouměsíční kojenci dovedou napodobit výšku tónu, hlasitost 

a melodii písní. Čtyřměsíční kojenci napodobují i rytmickou strukturu.  

Gardner dále uvádí, že v polovině druhého roku dochází v hudebním vývoji dítěte 

k důležitému posunu: děti začínají samy od sebe vyluzovat tóny a experimentují s malými 

intervaly, vymýšlejí si své vlastní písně a napodobují krátké úryvky známých popěvků, 

které slyší ve svém okolí. Ve třech až čtyřech letech získávají převahu melodie dominantní 
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kultury a postupně začínají mizet vlastní melodie dětí. Děti ve školním věku zpívají čistě 

a výrazně, ale nečiní už žádné významné pokroky. 

František Sedlák (1990) podrobněji popisuje hudební vývoj až od 3 let v souvislosti 

s nabytím slovní zásoby (cca 1000 slov). Dítě začíná jednoduše pěvecky imitovat písně ze 

svého okolí (rodina, MŠ) a také se pokouší o první tvořivé projevy. Mezi 6. až 7. rokem se 

zlepšuje rozlišovací schopnost pro tónovou výšku. Mezi 11. až 12. rokem se začíná 

prohlubovat emocionalita dětí (puberta), roste jejich zájem o hudbu, zvyšuje se potřeba 

seberealizace.  

Dále vytyčuje dva základní pohledy na periodizaci hudebního vývoje: psychologický 

pohled (J. Piaget) a pedagogický pohled (období předškolního věku, mladšího školního 

věku, středního a staršího školního věku). Období, které mě pro účely této práce zajímá, je 

období mladšího školního věku. Jedná se v podstatě o žáky 1. stupně základní školy. 

„Vstup dítěte do školy je důležitým mezníkem v jeho bio-psychickém a sociálním vývoji 

a vlivem soustavné hudební výchovy i v jeho rozvoji hudebním.“ (Sedlák, 1990, str. 302). 

Podrobněji se tímto obdobím budu zabývat v následující kapitole. 

1.3.2 Hudební činnosti 

Nyní ještě stručně vymezím základní hudební činnosti realizované na běžné základní škole. 

„Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně 

pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání 

hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace. V etapě 

základního vzdělávání se tyto hudební činnosti stávají v rovině produkce, recepce a reflexe 

obsahovými doménami hudební výchovy.“
2
  

Sedlák (1990) hovoří o dvou základních druzích hudebních činností: vnější (předmětové), 

vnitřní (psychické). Oba tyto druhy musí být vzájemně propojeny. Dále popisuje hudební 

činnosti: percepční (poslech hudby), reprodukční (zpěv a hra na nástroj), hudebně 

pohybové (tělesný pohyb na hudbu a tanec), tvořivé (vlastní improvizace). Hudební 

činnosti se převážně uskutečňují ve vzájemné jednotě. (Sedlák, 1990). Pro účely mé práce 

se zaměřím na činnosti pěvecké, instrumentální a tvořivé, které uplatňuji v praktické části. 

                                                             
2
 http://www.msmt.cz/file/43792/ 

http://www.msmt.cz/file/43792/
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 „Zpěv utváří nejen základní hudební schopnosti, ale zlepšuje i řečový (konverzační) 

projev, který se obohacuje hudebními složkami (intonací, rytmem a barvou). Zpěv posiluje 

tělesné a duševní zdraví.“ (Sedlák, 1990, str. 278) 

Stanislav Pecháček, Hana Váňová (1995) uvádí, že se pěvecké činnosti projevují imitací 

(nápodobou), reprodukcí (zpěvem z představy), improvizací (tvořivostí), vokální intonací 

(zpěvem z not) a tvořivou intonací (tvořením vlastních melodií). Mezi pěvecké činnosti 

patří pěvecká výchova, vícehlasý zpěv, esteticko-výchovná práce s písní, rozvoj 

rytmického cítění a intonačních dovedností. Tito autoři uvádí zásady esteticko-výchovné 

práce s písní: 

 Motivaci nepoužíváme jen v úvodu. Zájem i aktivitu dětí využíváme po celou dobu 

naší práce. 

 Správně hospodaříme s časem. Čím jsou děti mladší, tím nižší mají schopnost se po 

delší dobu soustředit. Proto je důležité střídat činnosti. 

 Snažíme se propracovat systém motivačních (aktivizačních) prostředků, které 

zahrnují jak střídání činností, tak rozličné metody a formy práce. 

 Uplatňujeme individuální přístup k žákům. Mnohé je ovlivněno typologií 

(učitelovo a žákovo osobností). 

 Poskytujeme dětem pozitivní zpětnou vazbu. 

Pro správnou pozitivní zpětnou vazbu jsou nezbytná určitá pravidla. Měli bychom být 

konkrétní a popisným jazykem oceňovat proces, snahu. Je důležité být upřímný, zajímat se 

o dítě, povzbuzovat jej a děkovat mu. Mělo by být naším úsilím vést děti k tomu, aby se 

dokázaly samy ocenit.
3
 

Váňová specifikuje pěveckou tvořivost, která „spočívá ve vyjádření vlastního hudebního 

nápadu dítěte prostřednictvím zpěvu.“ (Váňová, 2004, str. 7) V hodinách hudební výchovy 

se realizuje jako improvizace. John Holt (1995) ovšem tvrdí, že se tak ne vždy děje. „Na 

počátku školní docházky děti bezpochyby hodně zpívají; ale zpívají stejné písničky, 

naučené a vedené učitelem. Účelem je zazpívat je „dobře,“ nikoli vymyslet něco nového.“ 

(Holt, 1995, str. 23) 

Pecháček, Váňová (1995) uvádí, že instrumentální hra bývá realizována prostřednictvím 

nápodoby, hry z představy, nástrojovou improvizací a hrou z not. Zařazujeme do ní 

                                                             
3
 https://www.rodicevitani.cz/rodina-a-skola/vychova/10-tipu-dite-chvalit-neskodit-mu-tim/ 

https://www.rodicevitani.cz/rodina-a-skola/vychova/10-tipu-dite-chvalit-neskodit-mu-tim/


28 
 

technickou přípravu hry, instrumentální doprovody písní a další možnosti nástrojových 

dovedností. Vytyčují důležitou náplň instrumentálních doprovodů písní: rytmus (děti hrají 

na nástroj ve stejném rytmu, jako zpívají), pulzace (po celou dobu písně můžeme hrát 

nezměněně více rytmů současně), ostinato (vybereme zajímavý úryvek písně, který ji 

charakterizuje). 

Holas (2004) vymezuje základní faktory rozvoje hudebně tvořivého myšlení:  

 Motivační fáze, jejímž cílem je naučit děti nalézat cestu k tvořivému myšlení 

prostřednictvím např. vokálních činností a hry na nástroj. Děti vedeme k rytmizaci 

vět, slov a říkadel, k melodizaci slov a vět na dvou až třech tónech. Využíváme také 

rytmická a melodická napodobovací cvičení.   

 Přípravná fáze je zaměřena na systematický rozvoj hudebních zkušeností. 

Využíváme rytmizaci a melodizaci na více tónech, tvorbu rytmických 

a melodických variant. Tím vytváříme podmínky pro rozvoj harmonického cítění.  

 Pracovní fáze je orientována na samostatnou tvorbu rytmicko-melodických variant, 

na rytmizaci a melodizaci říkadel. 

„Činnost Carla Orffa a dalších, kteří používali jeho metodu vyučování, ukazuje, že mají-li 

děti hodně příležitostí improvizovat, vymýšlet si své vlastní říkanky, rytmy a melodie, 

rozvíjejí se jejich jazykové a hudební schopnosti velmi rychle.“ (Holt, 1995, str. 24) 

H. Gardner uvádí ve svých teoriích myšlenku, že se lingvistická a hudební inteligence 

velmi často vyskytují spolu. Tuto skutečnost můžeme posoudit z více hledisek: 

ontogenetického, kdy hudba i řeč slouží dítěti jako prostředek dorozumívání 

prostřednictvím zvuků. Dítě v podstatě ze začátku nerozlišuje, zda vnímá řeč nebo zpěv. 

Další je hledisko neurologické, kdy levé hemisféře mozku je přisuzováno analytické 

myšlení a logika. Pravé hemisféře se přisuzuje zpracovávání emocí. Mozek, který přijímá 

hudební podněty, vlastně využívá obě hemisféry naráz. Třetím hlediskem je hledisko 

fonologické, protože nezbytnou součástí studia každého jazyka je jeho zvuková stránka 

(„hudba řeči“). Poslední hledisko pedagogické, neboť mezi hudbou a jazykem existuje 

mnoho podobností a lze vysledovat její obousměrné využívání. (Sedlák, Váňová, 2013) 

V Rámcovém vzdělávacím programu pro ZV jsou formulovány očekávané výstupy 

v předmětu Hudební výchova pro 1. období 1. stupně následovně: žák by měl zvládat 

zpívat intonačně čistě a rytmicky správně v jednohlasu, reagovat pohybem na znějící 
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hudbu, měl by umět rytmizovat a melodizovat jednoduché texty, doprovázet na jednoduché 

hudební nástroje, rozpoznat při poslechu některé hudební nástroje atd.
4
 

  

                                                             
4
 https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10643 

https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10643
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1.4 Období mladšího školního věku 

Nyní přejdu konkrétně k období mladšího školního věku, které je důležité pro účely mé 

práce. Existují dvě významná prostředí, která ovlivňují rozvoj dětských schopností: rodina 

a škola. 

„Škola je místem výuky, to znamená, že jejím smyslem a cílem je žáky něco naučit, rozvíjet 

jejich znalosti, schopnosti i dovednosti. Má-li se dítě něčemu naučit, musí mít určité 

předpoklady. Ty lze zcela obecně rozdělit na předpoklady kognitivní a osobnostní. Jejich 

rozvoj závisí na genetických dispozicích, které nelze měnit, a na zkušenosti, která 

ovlivnitelná je.“ (Vágnerová, 2001, str. 5) 

Děti přichází na první stupeň základní školy s prekoncepty, které jsou ve škole 

konfrontovány s odbornými i vědeckými poznatky. Žáci prožívají socio-kognitivní 

konflikty, během nichž mohou své prekoncepty zpřesnit, změnit. Vnímání se sice 

zpřesňuje, ale pozornost kolísá. Děti operují s konkrétními symboly a představami.
5
 

Vágnerová (2001) uvádí důležité postřehy: dítě musí být schopné vnímat látku (vnímání), 

pochopit podstatu (myšlení). Musí být schopné se na učení soustředit (pozornost) 

a zapamatovat si vše důležité (paměť). Musí rozumět verbálnímu sdělení a být schopné se 

srozumitelně vyjadřovat (řeč). Toto jsem detailněji probrala ve druhé kapitole. 

„Školní docházka je pro dítě na počátku zdrojem mnoha změn v oblasti jeho psychického 

vývoje.“ (Lisá, 1986, str. 182)  

Vágnerová rozděluje školní věk na tři dílčí fáze: raný školní věk (6, 7 až 8, 9 let), střední 

školní věk (8, 9 až 11, 12 let) a starší školní věk (11, 12 až 15 let). (Vágnerová, 2000) 

1.4.1 Připravenost 

Vliv prostředí a výchovy vedle biologické zralosti značně ovlivňuje úspěšný či neúspěšný 

školní začátek. Důležité jsou rozumové předpoklady, ale také emoční připravenost 

a motivovanost. Dítě musí být pro školu zralé.  

Thorová (2015) rozlišuje školní připravenost a zralost: školní zralostí se myslí 

předpoklady, které souvisí s biologickým zráním (zráním centrální nervové soustavy), za 

školní připravenost jsou označovány dovednosti získané výchovou (pracovní návyky, sebe-

                                                             
5
 https://adoc.tips/kognitivni-vyvoj-dti-a-kolni-vzdlavani-rudolf-kohoutek.html 

https://adoc.tips/kognitivni-vyvoj-dti-a-kolni-vzdlavani-rudolf-kohoutek.html
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obslužné činnosti, dosavadní vědomosti a dovednosti) a ovlivněné prostředím, které na dítě 

doposud působilo (rodina, mateřská škola). 

Josef Langmajer (2006) považuje za školní zralost takový stav vývoje dítěte, který je:  

„1. výsledkem úspěšně dovršeného vývoje celého předchozího období útlého 

a předškolního dětství, 2. vyznačen přiměřenými fyzickými a psychickými dispozicemi pro 

požadovaný výkon ve škole a je doprovázen pocitem štěstí dítěte. 3. současně dobrým 

předpokladem budoucího úspěšného školního výkonu a sociálního zařazení.“ (Langmajer, 

2006, str. 106).  

V tomto smyslu vymezuje následující druhy zralosti: 

 Tělesná zralost: v období vstupu do školy se mění tělesné proporce. Dochází 

k protažení postavy, prodloužení končetin, odlišuje se hrudník od břicha 

a zmenšuje se velikost hlavy. S touto proměnou souvisí i změny v ovládání těla. 

Dítě začíná využívat jemnější a přesnější pohyby a lépe šetří silami. 

 Emoční, motivační a sociální zralost: emoční zralost souvisí s mentální výkonností, 

motivační (pracovní) zralost se týká přechodu od hry k práci, sociální zralost 

zahrnuje osvojení nových rolí a menší závislost na rodině.  

 Kognitivní zralost: kromě tělesných proměn, dochází k proměně poznávacích 

činností. Dítě vnímá svět realisticky a začíná logicky konkrétně myslet. Je schopné 

analýzy a syntézy. (Langmajer, 2006) 

1.4.2 Kognitivní vývoj 

Langmajer (v souvislosti se zralostí) popisuje tři druhy vývoje, ke kterým v období 

mladšího školního věku dochází: kognitivní, emocionální, sociální. 

Kognitivní vývoj vymezuje následujícím způsobem: „podstata nového vývoje myšlení je 

v tom, že dítě je schopno různých transformací v mysli současně - může chápat identitu (nic 

jsme nepřidali, nic neubrali), zvratnost (reverzibilitu – můžeme korálky přesypat zpátky), 

vzájemné spojení různých myšlenkových procesů do jedné sekvence (posouzení výšky 

a šířky skleničky) apod.“ (Langmajer, 2006, str. 125) 

Seifert a Hoffnung (1994) popisují přístupy v poznávacích strategiích školáka: školák je 

schopen se soustředit na detaily a vztahy, dovede si opakovat důležité informace, při řešení 

problémů používá myšlenkové operace a postupně si osvojuje strategie učení.  
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Stejní autoři také mluví o dvou typech osobnostního kognitivního stylu (o způsobu 

uvažování): reflektivní a impulzivní. Reflektivní typ je pomalejší a přesnější, impulzivní 

typ uvažování je rychlejší a nepřesnější. (Vágnerová, 2000) 

„V období raného školního věku začínají děti uvažovat jiným způsobem než dřív.“ 

(Vágnerová, 2000, str. 148) Vágnerová uvádí, že dětské poznávání je přesnější, 

objektivnější a že dochází ke změnám v uvažování: decentraci (dítě posuzuje skutečnost 

z více hledisek), konzervaci (dítě chápe trvalost objektu, ale jeho myšlení se ještě opírá 

o konkrétní realitu), reverzibilitě (dítě si uvědomuje vratnost, změnu již nevnímá jako 

definitivní). (Vágnerová, 2000) 

V období mladšího školního věku se rozvíjí smyslové vnímání, pozornost, představivost, 

vytrvalost, smysl pro detaily. Dochází i ke kvalitativnímu rozvoji řeči. Toto období je 

nazýváno střízlivý realismus. Dítě bere věci tak, jak jsou.
6
 

Rychlý rozvoj řeči vede k rozvoji paměti. Dítě dokáže lépe reprodukovat naučenou látku. 

Učení začíná být plánovité a dítě si postupně osvojuje různé strategie učení (učení pokus-

omyl, dedukce, logické odvozování, nápodoba). (Vágnerová, 2000) 

1.4.3 Emoční a sociální vývoj  

Langmajer uvádí, že dítě je odolné vůči větší zátěži. Dokáže přiměřeným způsobem 

vyjadřovat své prožitky. Klade si cíle, které jsou nyní vzdálenější a je schopno 

seberegulace (sebeřízení). Dítě si vytváří teorie o sobě, které jsou základem jeho pojetí 

vlastní identity. Důležitými činnostmi jsou hra a práce. Roste vliv vrstevníků.  (Langmajer, 

2006) 

K tomuto tématu se vyjadřuje i Rudolf Kohoutek (2008): děti více rozumí svým pocitům, 

vyvíjí se jejich morální vědomí a jednání a osvojují si nové sociální role (školák, 

spolužák).
7
 

„Role žáka je vymezena zařazením do určité třídy, kterou tvoří skupina žáků a vtahem 

k určitému učiteli (resp. učitelům), kteří tuto třídu učí.“ (Vágnerová, 2001, str. 231) 

Kohoutek (2008) uvádí důležitý postřeh, že v současné době už nejde při učení 

a vyučování jen o osvojení poznatků, ale také o vytvoření a dovedné uplatňování 

                                                             
6
 https://adoc.tips/kognitivni-vyvoj-dti-a-kolni-vzdlavani-rudolf-kohoutek.html 

7
 tamtéž 

https://adoc.tips/kognitivni-vyvoj-dti-a-kolni-vzdlavani-rudolf-kohoutek.html
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obecnějších způsobilostí (kompetencí), ale i o konkrétní a efektivní techniky duševní práce 

přesahující i do mimoškolního prostředí.
8
 

V předešlých čtyřech kapitolách jsem se poměrně podrobně zabývala vývojem člověka, 

dětí a konkrétně obdobím mladšího školního věku. Dále jsem popsala procesy, které se 

obecně uplatňují při vyučování. Nastínila jsem základní hudební činnosti a způsob, jakým 

se při vyučování uplatňují. Proto nyní plynule přejdu k poslední kapitole, která bude 

zaměřena na vyučování českému jazyku. 

  

                                                             
8
 https://adoc.tips/kognitivni-vyvoj-dti-a-kolni-vzdlavani-rudolf-kohoutek.html 

https://adoc.tips/kognitivni-vyvoj-dti-a-kolni-vzdlavani-rudolf-kohoutek.html
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1.5 Vyučování českému jazyku 

Průcha (1998) definuje vyučování dvojím způsobem: chápe vyučování všeobecně jako to, 

co se odehrává ve škole v průběhu výuky, a za druhé chápe vyučování jako činnosti, které 

realizuje učitel jako součást výuky. Dále uvádí, že vyučovací činnosti se vztahují k učivu 

a k jeho zprostředkování a též ke skrytému kurikulu. 

Dagmar Čábalová (2011) formuluje rozdíl mezi výukou a vyučováním: „Vyučování 

označuje především činnosti učitele, které probíhají v interakci se vzdělávajícími se 

subjekty (žáky, rodiči). Výuka (výukový proces) je chápán poněkud šířeji. Zahrnuje jak 

vyučování (činnosti učitele), tak učení (činnosti žáka) a jejich vzájemný vztah a obsah (cíle, 

podmínky, realizaci, výsledky aj.).“ (Čábalová, 2011, str. 137) 

„Cíle vyučování bývají specifikovány jako učivo, kterému má učitel vyučovat a jemuž se má 

žák naučit.“ (Jiránek, 1966, str. 12) 

1.5.1 Český jazyk a RVP 

Na základních školách, při plánování a realizaci výuky, vycházíme z RVP ZV (rámcového 

vzdělávacího programu základního vzdělávání). To je stěžejní dokument, na jehož základě 

si každá základní škola tvoří svůj vlastní ŠVP (školní vzdělávací program). V tomto 

seznamu jednotlivých disciplín a jejich týdenní časové dotace bývá vytyčena i jejich 

posloupnost. O ŠVP se pak při plánování výuky opírá každý učitel. Z něho vychází při 

tvorbě vlastních tematických plánů. Musí respektovat výchovné a vzdělávací cíle (klíčové 

kompetence, očekávané výstupy), mezipředmětové vztahy. (Holas, 2004) 

RVP obsahuje: cíle daného stupně, které jsou formulovány jako 4 základní pilíře 

vzdělávání (učit se poznávat, učit se jednat, učit se žít společně a učit se být); klíčové 

kompetence, které tvoří systém vědomostí, dovedností, postojů a hodnot, které si má žák 

osvojit; vzdělávací oblasti (jazyk a jazyková komunikace, matematika a její aplikace atd.); 

vzdělávací obory (konkrétní předměty); průřezová témata, která vedou ke zdůraznění 

mezipředmětových vazeb a v neposlední řadě obsahuje časovou dotaci (počet hodin pro 

daný vyučovací předmět). (Mareš, 2013) 

Očekávané výstupy v oblasti Jazyková výchova pro 1. období 1. stupně: žák by měl na 

konci období zvládat rozlišování grafické a zvukové podoby slov, měl by umět porovnávat 
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významy slov, třídit slova podle zobecněného významu, užívat správné gramatické tvary 

atd.
9
 

1.5.2 Čeština a její vyučování 

Radoslava Brabcová (1990) uvádí, že základem výuky a vzdělávání na 1. stupni ZŠ je 

vyučování českého jazyka a literatury. Předmět nestojí izolovaně, ale promítá se i do 

dalších vyučovacích předmětů. Nerozvíjí jen ústní a písemné vyjadřování, ale rozvíjí 

poznávací schopnosti, myšlení a formuje osobnost žáka.  

Dále formuluje didaktické zásady, které by měl každý pedagog nejen znát, ale prakticky 

využívat: zásada propojení školy se životem, zásada zřetele k věkovým zvláštnostem, 

zásada všestranné výchovnosti, zásada integrity jazykového vyučování, zásada 

uvědomělosti a lingvistického přístupu, zásada přiměřené náročnosti, zásada strukturování 

učiva a zásady názornosti a aktivnosti.  

Podle Brabcové je hlavním cílem naučit žáky vyjadřovat se výstižně a jazykově správně 

spisovným jazykem a to ústně i písemně. Hlavním úkolem je vypěstovat u žáků dovednost 

vyjadřovat se spisovně. (Brabcová, 1990) 

1.5.3 Organizace jazykového vyučování 

Brabcová (1990) podává strukturu, jak by mělo být jazykové vyučování organizováno: 

 Plánování: při plánování výuky, jak již bylo řečeno výše, učitel vychází ze ŠVP 

dané školy. Na jeho základě si vytvoří roční tematický plán (učivo, očekávané 

výstupy, klíčové kompetence, průřezová témata, mezipředmětové vztahy). Učitel 

musí znát i učivo, které danému ročníku předcházelo a které bude následovat. Aby 

byla zajištěna plynulá návaznost. Poté provede didaktickou analýzu učiva, kdy se 

zamyslí nad cílem a obsahem. Tento plán je možné a doporučené průběžně 

doplňovat a upravovat.  

 Typy a struktura vyučovací hodiny: struktura dané hodiny vychází z konkrétního 

cíle (toho, co by měl žák na konci výuky zvládnout). Nejprve přijde na řadu 

zahájení (pozdrav, motivace k činnosti, seznámení s cílem, tématem). Následuje 

aktivace dřívějšího učiva (znalosti, zkušenosti s danou problematikou, tématem). 

Poté prvotní osvojení učiva (nová látka), upevňování, procvičování, opakování. 

Jelínek (1979) člení vyučovací hodiny: hodina prvotního osvojení učiva, hodina 

                                                             
9
 https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10575 
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upevňovací, hodina opakovací, hodina prověřovací, hodina smíšená (ta v praxi 

většinou převažuje). V praktické části diplomové práce jsem využila smíšený typ 

(především procvičování a opakování učiva, které byly cílem hodin). 

 Příprava učitele na vyučovací hodinu: učitel provede didaktickou analýzu (vytyčí si 

cíl, obsah, metody a formy práce). Dále si může vytvořit písemnou přípravu, v ní si 

zapíše vše, co je pro něj důležité, například časová dotace, pomůcky. Brabcová 

k tématu písemné přípravy vymezuje: minimální program (nejstručnější varianta, 

která neobsahuje vedlejší informace a činnosti, ale je sestavena tak, aby byl splněn 

cíl hodiny). Maximální program pak obsahuje činnosti a informace navíc 

(doplňující). (Brabcová, 1990) 

1.5.4 Poznávací procesy ve vyučování českému jazyku 

Marie Čechová (1998) podrobně uvádí operace logického myšlení, které se uplatňují při 

každé myšlenkové činnosti: analýza (celek rozkládáme na části), syntéza (z částí tvoříme 

celek), srovnávání (zjišťujeme shodné a rozdílné znaky), třídění (dělíme na podskupiny: 

vzory podstatných jmen), konkretizace (aplikujeme na konkrétních příkladech: shoda 

podmětu s přísudkem), abstrakce (snažíme se oddělit podstatné od nepodstatného), 

zobecňování (stanovíme společné znaky daným jevům), analogie (na základě společných 

znaků usuzujeme to, že se jevy shodují i v ostatních znacích), podřazování (zvláštní pojem 

podřazujeme obecnému pojmu: slovní druhy).  

1.5.5 Tvarosloví 

Na 1. stupni ZŠ se žáci učí rozlišovat všechny slovní druhy. Ve 2. ročníku si žáci všímají 

shod a rozdílů a uvědomují si znak, podle něhož slova třídíme (podle počtu hlásek, slabik). 

Žák tak poznává, že každé slovo lze podle určitých znaků zařadit do skupin. Tradiční 

třídění slovních druhů je založeno na 3 hlediscích: na významovém, skladebném, 

tvaroslovném. 

Žáky seznámíme se všemi 10 slovními druhy v jedné vyučovací hodině, aby měli 

představu o celku i částech. Při tom vyžadujeme pamětné osvojení názvů i pořadí. 

V první etapě rozlišíme slovní druhy na ohebné a neohebné. Ve druhé etapě rozlišujeme 

slovní druhy neohebné. Žáci při tom využívají přehledu, který mají před sebou. Ve třetí 

etapě rozlišujeme slovní druhy ohebné. Ve čtvrté etapě dojde k syntéze. Zpočátku pomocí 

přehledu, postupně by měly získané dovednosti přejít v návyky. (Brabcová, 1990) 
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 Mluvnické kategorie jmen: 

 Číslo a rod: tvary podstatných jmen se vyskytují v čísle jednotném 

i množném. Na tvary jednotného čísla ukazujeme zájmeny ten, ta, to. Na 

tvary množného čísla ukazujeme zájmeny ty, ti, ta. Žák musí umět utvořit 

základní tvar (odpovědět na otázku Kdo, co?). Tvary podstatných jmen 

vyjadřují jeden ze tří rodů (mužský, ženský, střední). Jedná se o mluvnický 

jev (vlastnost slova). Rod slova je dán jeho tvarem. Následuje prvotní 

upevnění, určování rodu v čísle jednotném, pak přejdeme k číslu 

množnému. 

 Pád: po důkladném procvičení čísla a rodu poznáváme pád. Poté spojíme 

určování všech tří kategorií. (Brabcová, 1990) 

 Mluvnické kategorie sloves 

 Osoba a číslo: určování osoby většinou žákům nečiní potíže. První osoba 

označuje mluvčího, druhá osoba adresáta a třetí osoba někoho třetího. 

Nedostatky se objevují při určování osoby u slovesa při vykání. Kategorie 

čísla většinou též nepůsobí potíže. 

 Slovesný čas: bez problémů bývá tvar přítomného času slovesa 

nedokonavého vyjadřujícího nejen aktuální přítomnost, ale také trvalou 

vlastnost (Dítě už spí). 

Z tvaroslovného učiva má rozhodující význam dovednost a návyk užívat ve spisovných 

projevech pravidelné spisovné tvary. Tyto dovednosti si žáci osvojují jejich aktivním 

užíváním, nápodobou a opravováním nespisovných tvarů a též systematickým výcvikem 

v uvědomělém užívání spisovných tvarů po mluvnickém výkladu. (Čechová, 1998) 

V páté kapitole jsem se zabývala vyučováním českého jazyka ve shodě s RVP ZV. Popsala 

jsem očekávané výstupy v oblasti Jazykové výchovy pro období 1. stupně. Nastínila jsem, 

jakým způsobem je možné výuku organizovat a jaké poznávací procesy se při ní uplatňují. 

Konkrétně jsem popsala oblast tvarosloví, na níž je zaměřena praktická část mé diplomové 

práce. 

Nyní mohu, po probrání všeho podstatného, přejít k praktické části své diplomové práce. 
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2. Praktická část 

2.1 Cíl, výzkumný problém, výzkumné otázky, výzkumný vzorek a metody 

2.1.1 Cíle 

Obecným cílem praktické části této diplomové práce je vytvořit a akčním výzkumem ověřit 

didaktický materiál pro osvojení si slovních druhů s využitím prvků hudební výchovy. 

Konkrétním cílem v předmětu český jazyk je pomoci žákům při určování slovních druhů 

a mluvnických kategorií. Konkrétním hudebně-výchovným cílem je vytvořit takové 

hudební činnosti, které budou jednoduše použitelné ve výuce českého jazyka. V rámci 

akčního výzkumu je hlavním cílem vytvoření materiálu, který bude možné použít 

v učitelské praxi. Proto budou součástí kapitol o výzkumu přípravy na hodiny, kdy každá 

z těchto příprav bude obsahovat své vlastní cíle v oblastech jazykových a hudebních 

schopností, a také realizace a reflexe těchto příprav. 

2.1.2 Výzkumný problém a výzkumné otázky 

Výzkumným problémem této práce je propojení českého jazyka a hudební výchovy 

v rámci mezipředmětových vztahů. Proto se pokusím nalézt odpovědi na následující 

výzkumné otázky: 

1. Jakým způsobem je možné propojit český jazyk a hudební výchovu? 

2. V jakých hodinách by mělo propojení českého jazyka a hudební výchovy prioritně 

probíhat? Proč? 

3. Jaké konkrétní činnosti pomohou naplnit očekávané výstupy dané RVP? 

4. Jaké klíčové kompetence pomůže rozvíjet propojení českého jazyka a hudební výchovy? 

5. V čem spočívá hlavní přínos tohoto propojení? 

2.1.3 Metody 

Hlavní použitou metodou bylo pozorování. V prvé řadě zúčastněné, kdy jsem se aktivně 

účastnila probíhajících aktivit. Jednalo se o otevřené, přímé, zúčastněné pozorování. 

V druhé řadě nepřímé, nezúčastněné pozorování, kdy jsem vše mohla znovu sledovat 

z videozáznamu. Mám vlastní zkušenost, že když jsem přímým účastníkem vzdělávání, 

nevnímám a nepostřehnu spoustu drobných nuancí, které jsou viditelné až z videozáznamu. 

Videozáznam tak funguje jako užitečná pomůcka pro sebehodnocení učitele i pro 
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hodnocení dané aktivity. Žákům jsem otevřeně sdělila, že píšu diplomovou práci a že jsem 

si pro ně připravila dané aktivity, které potřebuji použít do své diplomové práce a že je 

budu sledovat, jak se nám vše daří a nedaří. 

Pozorování bylo obecně zaměřeno na ověřování efektivity vlastních lekcí. Pozorovala 

jsem, zda žáci pochopili zadání a zda dokázali hudební aktivity zvládnout. Dále jsem 

pozorovala aktivitu žáků, jejich schopnost tvořivého myšlení, ochotu ke spolupráci. Mé 

zúčastněné pozorování se zaměřilo na žáky a jejich činnost. Při nezúčastněném pozorování 

byla hlavním cílem má sebereflexe (zadávání instrukcí, neverbální i verbální projevy), ale 

i projevy žáků, kterých jsem si nemusela během zúčastněného pozorování povšimnout 

(výraz jejich tváře při mém zadávání instrukcí, postoj těla apod.). 

2.1.4 Výzkumný vzorek  

Prvotní fázi akčního výzkumu jsem realizovala mezi žáky 3. ročníku ZŠ: 8 chlapců 

a 8 dívek ve věku 8 až 9 let.  Druhá fáze proběhla u těch samých žáků ve 4. ročníku. 

Prvotní fáze proběhla na konci školního roku, když jsme opakovali učivo třetího ročníku. 

Druhou fázi jsem aplikovala v polovině školního roku, kdy jsme procvičovali učivo 

slovních druhů. V této fázi jsem již zohledňovala závěry evaluace z první etapy. Snažila 

jsem se vylepšit to, co se neosvědčilo. 

Jednalo se o výzkumný vzorek nereprezentativní, počet respondentů se měnil v závislosti 

na nemocnosti. Ve třídě je jeden žák se středně závažnou SVPU (specifická vývojová 

porucha učení): dysgrafie, dysortografie, dyslexie. U tohoto žáka je diagnostikováno 

ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou) a oslabení percepčně motorických funkcí 

(zrakové vnímání, pravolevá orientace, sluchové rozlišení délky slabik), paměti (především 

zrakové). Dále je zde žák se specifickou poruchou učení a chování, s poruchou aktivity 

a pozornosti, který má problémy v sociálních vztazích. Má přidělenou asistenci, pracujeme 

s ním podle IVP (individuální vzdělávací plán). 
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2.2 Podstatná jména - slova nadřazená a podřazená 

2.2.1 Příprava 

Cíl v oblasti jazykových schopností: žák rozvíjí aktivní i pasivní slovní zásobu v oblasti 

podstatných jmen. Uvědomí si rozdíl mezi slovy nadřazenými a podřazenými a je schopen 

slova správně přiřadit. 

Cíl v oblasti hudebních schopností: rytmizování a melodizování různých slov v daném 

taktu, tempu a tónině.  

Pomůcky: papír, psací potřeby, karty s obrázky. 

ÚVOD 

Na zemi bude položeno 54 různých karet. Žáci se rozdělí do 3 skupin. Mají za úkol karty 

s obrázky roztřídit podle nějakého kritéria, na které musí sami přijít. Toto kritérium zapíší 

na připravený papír a přiřadí k němu všechny karty, které mu odpovídají.  

HLAVNÍ ČÁST 

Když mají všechny skupiny hotovo, kladu otázky: Jak se říká slovu, které je nad ostatními? 

Jak se říká slovům, které jsou pod ním? Jak se říká těm slovům, které jsou v jedné řadě na 

stejné úrovni? Poté si projdeme jednotlivá nadřazená slova. Žáci mi diktují a já je píšu na 

tabuli a k nim slova podřazená. Společně si určíme, o jaký slovní druh se jedná. Sedneme 

si do kroužku.  

Každá skupina řekne své slovo nadřazené a jednotlivci k němu postupně podřazená slova. 

Každý si k sobě vezme kartu s obrázkem, který pojmenuje. Pak si vytleskáme rytmus 

a přiřadíme k němu nejprve slovo podřazené a následně nadřazené. Například: jeden žák 

řekne a následně vytleská: Co je kočka? To je zvíře. Hotové karty dáváme doprostřed. 

ZÁVĚR 

Na závěr budeme vymýšlet jiná slova, ke kterým budeme vytvářet vhodné odpovědi. 



41 
 

 

 

 

2.2.2 Realizace a hodnocení 

13. června 2018, 3. vyučovací hodina, 13 žáků 

Průběh plánované aktivity 

V úvodu jsem žákům sdělila, že dnes budeme opakovat učivo, které známe. Vysvětlila 

jsem jim zadání. Žáci se rozdělili do 3 skupin. Pak samostatně pracovali. Jedna skupina 

přesně nepochopila zadání: napsat každé nadřazené slovo na jiný papír. Zapisovali všechna 

slova na jeden papír. Musela jsem znovu vysvětlit, pak už pracovali i tito žáci podle 

instrukcí.  

Tato část proběhla velmi dobře. Podařilo se, že i každá skupina skutečně vymyslela jiné 

kritérium (slovo nadřazené) a k němu přiřadila správně slova podřazená. Tak nedošlo 

k tomu, že by dvě skupiny sbíraly stejné karty. 
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V hlavní části jsme společně prošli slovní zásobu reprezentovanou obrázky na kartách 

a kontrolovali správnost. V této fázi jsme vymysleli kratší nadřazené slovo nářadí místo 

slov zahradnické nástroje. Slova jsem vypisovala na tabuli a žáci si vždy vzali danou 

kartičku k sobě. Teprve poté jsme se přesunuli na koberec do kroužku. Vytleskávali jsme 

rytmus. Žáci se zpočátku ostýchali, pak se ale hlásili a snažili se. Nejprve jsme vytleskávali 

dvojslabičná a trojslabičná slova. Občas jsme museli přizpůsobit rytmus (změnili jsme 

čtvrťové hodnoty na osminové): Co je lopata? To je nářadí. Co je pláštěnka? To je 

oblečení. 

Poté jsme se zabývali jednoslabičnými slovy. Vybídla jsem žáky k zamyšlení, jak budeme 

rytmizovat tato slova. Přišli s nápadem vložit před dané slovo zájmeno to: Co je to nos? To 

je tělo. Zde už docházelo k tomu, že žáci u některých slov samovolně změnili čtvrťové 

hodnoty na osminové: Co je to vlak? To je vozidlo. 

Můj původní záměr byl, aby vždy odpovídala jen jedna skupina. V průběhu realizace jsem 

toto změnila a odpovídali všichni. Domnívám se, že žáci tímto způsobem získali větší 

sebejistotu a lépe si tak rytmus zažili. Neurčovali jsme slovní druh. To jsem se rozhodla 

nechat na úvod další hodiny. 

V závěru jsme se pokoušeli k dané melodii vymýšlet slova podřazená a k nim zbytek třídy 

odpovídal slovo nadřazené. Zde se mi velmi líbilo, že se sami začali střídat po kruhu, aniž 

bych je k tomu vybízela.  

Podařilo se naplnit očekávaný výstup v předmětu hudební výchova (zpívá na základě svých 

dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlasu) a v předmětu český jazyk 

(porovnává slova významem souřadná, nadřazená a podřazená). 

Procvičili jsme si klíčové kompetence k učení (s pomocí dospělého se žák učí dojít k cíli 

plněním dílčích kroků) a k řešení problémů (s pomocí učitele postupuje systematicky při 

řešení jednoduchého úkolu). 
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2.3 Podstatná jména - názvy osob, zvířat, věcí 

2.3.1 Příprava 

Cíl v oblasti jazykových schopností: rozšiřování a upevňování aktivní i pasivní slovní 

zásoby v oblasti podstatných jmen. Žák upevňuje a procvičuje rozdělování podstatných 

jmen na osoby, zvířata a věci. 

Cíl v oblasti hudebních schopností: zpěv melodie klesajícího kvintakordu. 

Pomůcky: hudební nástroje, papíry a psací potřeby, karty s obrázky. 

ÚVOD 

V této fázi si připomeneme slova z minulé hodiny, která máme napsaná na tabuli. Zeptám 

se, o jaký slovní druh se jedná a proč? Mají za úkol prodiskutovat ve skupinách. Na zemi 

budou opět stejné karty. Poté se žáci rozdělí do 3 skupin (mohou být stejné nebo odlišné 

než minulou hodinu). Každá skupina obdrží čistý arch papíru. 

Jedna skupina bude mít za úkol vypsat všechna jednoslabičná slova, jiná skupina 

dvojslabičná a poslední skupina trojslabičná. Zároveň si k sobě budou brát karty s daným 

počtem slabik. Na druhou stranu papíru budou rozdělovat slova na osoby, zvířata a věci.  

HLAVNÍ ČÁST 

Sedneme si do kruhu. Naučím žáky ostinátní popěvek s komplementárním rytmem. 

Zpíváme na neutrální slabiku a pauzy vytleskáváme, případně vyplníme jinými způsoby 

hry na tělo. Poté už doplňujeme naše slova z karet: ži-ra-fa x x x: je zví-ře x x x. 

ZÁVĚR 

Pokusíme se vymýšlet jiná slova k danému rytmu podle daného pravidla. 
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2.3.2 Realizace a hodnocení 

15. června 2018, 4. vyučovací hodina, 12 žáků 

Průběh plánované aktivity: 

Na úvod jsme si zopakovali všechny slovní druhy. Při pohledu na slova na tabuli pak měli 

žáci poznat, o jaký slovní druh se jedná. Poznali, že se jedná o podstatná jména a snažili se 

formulovat definici. Potíže měli s názvem osoby. Nemohli si vzpomenout. Poté se rozdělili 

na 3 skupiny. Jedna skupina vypisovala všechna trojslabičná slova, jiná dvojslabičná 

a poslední jednoslabičná. Tuto část zvládli velmi dobře. Zapojovali se všichni žáci.  

V hlavní části jsme si sedli na koberec do kroužku a zkontrolovali správnost. Poté jsem 

seznámila žáky s rytmem a melodií a zpívali jsme na neutrální slabiky (la, la, la, no, no, no, 

atd.). Pauzy jsme vytleskávali. Později jsme přidali jiné způsoby hry (pleskali jsme 

o stehna, hráli na dřívka, atd.) Potíže jim činil klesající kvintakord. Při opakování zvládli 

i toto. 

Uvedla jsem jim příklad trojslabičného slova. Předvedla jim prakticky. Uvedli jsme si, jak 

budeme odpovídat: to je věc, je zvíře, osoba. Poté už zkoušeli oni sami. Rytmus 

trojslabičných a jednoslabičných slov jim nečinil potíže. Pauza jim vždy pomohla 

promyslet si, zda se jedná o osobu, zvíře nebo věc. 

Potíže měli u dvojslabičných slov. Problém byl ve mně, jelikož jsem je nenechala zažít si 

popěvek s jeho rytmickou strukturou na neutrální slabiku. Takže děti i zde tleskaly při 

odpovědi. Domnívám se, že příčina potíží může být i v tom, že jsme zkoušeli vše 

najednou. Rozhodla jsem se zkusit příští hodinu, aby jeden žák tlaskal zároveň otázku 

i odpověď. Například: ry-ba x x, je zví-ře. Pak jiný žák jiné slovo. To jsme vyzkoušeli 

prakticky a skutečně to šlo lépe. 

V závěru vymýšleli nová slova. I přesto, že hodina nešla tak snadno, skončila skvěle. 

Žákům se nakonec rytmus dostal „pod kůži“. Takže vymýšleli slova i při úklidu třídy 

a odchodu do šaten. 

Tato hodina byla ten den poslední a bylo vidět, že žáci i já jsme byli unavení. Rozhodla 

jsem se vyzkoušet a vylepšit určování osob, zvířat, věcí. To jsme realizovali jinou 

vyučovací hodinu. Takže jsme se zabývali nejprve trojslabičnými slovy. V tom samém 

rytmu i jednoslabičnými slovy. Zde jsme vymysleli otázku: Co je…? Žáci vymýšleli 

otázku i odpověď. Viz výše v notovém záznamu. Teprve po zvládnutí jsme přešli na 
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rytmus dvojslabičných slov a i to jsme řádně procvičili. Skutečně jim to tímto způsobem 

šlo lépe.  

Podařilo se naplnit očekávaný výstup v předmětu hudební výchova (zpívá na základě svých 

dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlasu) a v předmětu český jazyk 

(porovnává a třídí slova podle zobecněného významu). 

Procvičili jsme si klíčové kompetence komunikativní (používá správné termíny a výstižné 

výrazy). 

2.3.3 Podstatná jména - názvy osob, zvířat, věcí - 2. etapa 

Příprava: 

Cíl v oblasti jazykových schopností: rozšiřování a upevňování aktivní i pasivní slovní 

zásoby v oblasti podstatných jmen. Žák upevňuje a procvičuje rozdělování podstatných 

jmen na osoby, zvířata a věci. 

Cíl v oblasti hudebních schopností: zpěv melodie klesajícího kvintakordu, kvintový skok. 

Pomůcky: karty s obrázky. 

ÚVOD 

Na začátku si připomeneme, co jsou podstatná jména. Na zem rozložím karty s obrázky. 

Žáci dostanou za úkol dané karty roztřídit úplně mlčky podle počtu slabik na tři hromádky. 

Poté společně zkontrolujeme. 

HLAVNÍ ČÁST 

Budeme se postupně zabývat všemi hromádkami. Nejprve trojslabičná slova, pak 

jednoslabičná a nakonec dvojslabičná. 

Žáci budou mít za úkol rozdělit se do tří skupin. Každá skupina pak obdrží jeden zástupný 

předmět: plyšového koně (zvíře), penál (věc), kreslený portrét člověka (osoba). 

Naučím žáky ostinátní popěvek s komplementárním rytmem. Zpíváme nejprve na neutrální 

slabiku. Poté ukáži na příkladech. 

Přejdeme k vlastní aktivitě s trojslabičnými slovy. Každý žák vytáhne jednu kartu, položí 

otázku: žehlička? Daná skupina odpovídá: To je věc. Když použijeme všechny karty, 

zkusíme vymyslet nová slova. Pak budou následovat jednoslabičná slova. Zde pozměníme 
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otázku: Co je pes? Co je krk? Co je děd? Odpovědi zůstávají stejné. Když přejdeme na 

jednoslabičná slova, posunou (změní se) současně i skupinky. 

Poté nechám prostor pro vlastní aktivitu žáků. V daných skupinkách vymýšlí další slova 

(otázky i odpovědi). 

V další fázi přejdeme na dvojslabičná slova. Skupiny se opět posunou. I zde nejprve 

vyzkoušíme melodii a rytmus na neutrální slabiku. Jedná se o dvouslabičná slova, zeptám 

se žáků, jak bychom mohli nahradit slovo osoba. Aktivita zůstává stejná. Jeden žák se ptá, 

tleská, daná skupinka odpovídá. Příklad: Kočka? Zvíře. Zelí? Je věc. Máma? Člověk. Po 

vystřídání všech karet, proběhne opět vymýšlení nových slov. Následuje vlastní aktivita 

žáků v rámci skupinek. Vymýšlí nová slova. 

ZÁVĚR 

Po skupinové práci se opět sejdeme v kruhu a vše nechám už v režii dětí. Říkají svá nová 

slova a dané skupiny odpovídají. Já nová slova zapisuji. 

 



48 
 

 

 

Realizace a hodnocení 

28. 2. 2019, 2. a 3. vyučovací hodina, 12 žáků 

Průběh plánované aktivity: 

V úvodní části jsem se žáků pouze zeptala, jak poznají podstatná jména. Žáci věděli, že 

jsou to názvy osob, zvířat a věcí. Poté v naprosté tichosti rozdělili na 3 hromádky podle 

počtu slabik karty s obrázky, které ležely na zemi. Hromádky jsme společně zkontrolovali 

tak, že jsem řekla slovo a žáci společně slabikovali a tleskali. Tato fáze proběhla bez 

problémů. 

V hlavní části se žáci rozdělili do tří skupin. Každá skupina obdržela jeden zástupný 

předmět (plyšový kůň = zvíře-zvířátko, penál = věc, portrét člověka = osoba). 

Naučili jsme se ostinátní melodii s komplementárním rytmem na neutrální slabiku. Pak 

jsem dala příklady: ži-ra-fa? x zví-řát-ko, tru-bi-ce x to je věc, ma-min-ka? X o-so-ba. Žáci 

po mně opakovali. 
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Poté si každý žák vybral z dané hromádky vždy jednu kartu. Kladl hudební otázku a daná 

skupina odpovídala. Když se vystřídali všichni, proběhlo druhé kolo, v poslední fázi jsme 

vymýšleli nová slova. 

Nato se skupinky posunuly po směru hodinových ručiček k dalším předmětům (vystřídaly 

se nakonec u všech zástupných předmětů-3 skupinky-3 předměty). A přešli jsme na 

jednoslabičná slova. Zde sami žáci přemýšleli a vymysleli hudební otázku na stejnou 

melodii: Co je pes? X zví-řát-ko, Co je krk? X To je věc. Co je děd? X O-so-ba. I zde po 

vystřídání karet žáci vymýšleli nová slova.  

Nyní měli žáci za úkol se přesunout na jiné místo ve třídě a pokoušeli se vymýšlet nová 

slova. Střídali se v otázkách. Po několikerém vystřídání se vrátili zpět do kroužku a své 

nové otázky zpívali před ostatními a daná skupina opět odpovídala. Žáky napadala 

i v průběhu této aktivity další a další slova. Musela jsem aktivitu s ohledem na čas přerušit. 

V poslední fázi jsme se zabývali slovy dvojslabičnými. Ptala jsem se žáků, jak bychom 

mohli nahradit slovo osoba (jaké synonymum použít), aby slovo mělo dvě slabiky. Žáci 

přišli na to, že můžeme použít slovo člověk. Místo zvířátko, sami použili zvíře a místo to je 

věc x je věc. 

Melodii jsme opět vyzkoušeli na neutrální slabiku. Jednalo se v podstatě o součást 

kvintakordu. Poté jsem pro jistotu ukázala příklady. Žáci po mně opakovali. Pak už jsme 

přešli k vlastní aktivitě, která byla shodná s předchozími. Po vystřídání všech karet žáci 

opět vymýšleli nová dvojslabičná slova. Následně se přesunuli do skupin. Potom se vrátili 

do kroužku a došlo opět k prezentaci – kladení otázek před ostatními. 

Na závěr žáci vymýšleli nová slova. Zkusili jsme procvičit různoslabičná slova - každý 

vymyslel jedno - ptal se (mohli a používali ta, která již zazněla) a celá třída odpovídala 

tentokrát společně. I tato fáze proběhla dobře. Narazili jsme i na mnohovýznamová slova 

(kohoutek,…). Nechala jsem na dětech, zda si to uvědomí a jak si s tím poradí. Většinou 

sdělili, v jakém významu slovo chápou, jeden položil otázku a daná skupina odpověděla. 

Ve fázi sebehodnocení měla většina žáků pocit, že jim aktivita šla dobře. Zvládali zpívat 

(klást otázky i odpovídat). Některým pomohlo pracovat ve skupinkách (lépe je napadala 

slova). Jiným pomohlo následné sdílení v kruhu, měli čas na vymyšlení svého slova. Žáci 

vnímali všeobecně za problém najít dostatečný počet osob, proto vymýšleli křestní jména. 

Pro jednu skupinku bylo nejasné zadání, když měli jít poprvé pracovat samostatně ve 
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skupince, domnívali se, že mají vymýšlet pouze jeden druh (měli zástupný předmět penál, 

tedy vymýšleli věci). Až společné sdílení v kruhu, kdy slyšeli i členy dalších skupin, jim 

pomohlo v pochopení. 

Příklady jednoslabičných slov, které žáci vymysleli: 

Lev, rak, hlas, kluk, vnuk, muž, syn, sup, pták, slon, cejn, skunk, tchoř, laň, los, sob, kos, 

brouk, šváb, rys, krab, plot… 

Dvojslabičná slova: 

Kolo, mléko, komár, židle, papír, triko, Pepa, sestra, jogurt, liška, okno, kopr, sova, bratr, 

husa, gepard, piha, brýle, zídka, plavčík, štěně, levhart, koník, Majda, Věrka, Radek, 

barva, vrásky, hříbě, Verča, dcera, Filip, kytka, skříňka, sova, Bára. 

Trojslabičná slova: 

Okurka, zmrzlina, opice, lavice, police, kohoutek, koníček, obrázek, mužíček, prasátko, 

tatínek, kytička, tabule, batůžek, penálek, Daneček, náramek, sestřenka, piano, hvězdička, 

Pepíno, Verunka. 

Podařilo se naplnit očekávaný výstup v předmětu hudební výchova (zpívá na základě svých 

dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlasu) a v předmětu český jazyk 

(porovnává a třídí slova podle zobecněného významu). 

Procvičili jsme si klíčové kompetence k učení (aktivně zasahuje do výuky a jednoduše 

popíše, jak pracoval na určitém úkolu) a kompetence sociální a personální (respektuje 

pravidla práce ve skupině a učí se vyslechnout názor druhého). 
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2.4 Podstatná jména – určování rodu 

2.4.1 Příprava 

Cíl v oblasti jazykových schopností: rozšiřování a upevňování pasivní i aktivní slovní 

zásoby v oblasti podstatných jmen. Upevňuje a procvičuje určování rodu podstatných 

jmen. 

Cíl v oblasti hudebních schopností: zpěv kolovrátkové melodie. 

Pomůcky: karty s obrázky 

ÚVOD 

Na začátku hodiny se zeptám, co určujeme u podstatných jmen. Sdělím žákům, že dnes si 

procvičíme určování rodu. Zeptám se, jak poznáme rod u podstatných jmen. 

„Žáci se rozdělí do dvou skupin (na dívky a chlapce). Posadí se na zem do řad proti sobě. 

Já sedím uprostřed na úrovni začátku řad. Seznámím je s pravidly hry: když zazpívám, že 

přišla holka, zopakují po mně zpěv všechny dívky. Když zazpívám, že přišel kluk, zopakují 

po mně všichni hoši.“ (Kmentová, 2018, str. 11) Poté přeberou mou roli sami žáci. 

HLAVNÍ ČÁST  

Pokud již budou mít melodii dobře zažitou, budeme používat jiná podstatná jména. Když 

někdo zazpívá rod mužský, zopakují po něm zase všichni hoši, když rod ženský, tak 

zpívají dívky. Zeptám se, jak to bude s rodem středním. 

ZÁVĚR 

Žáci budou vymýšlet nová slova na danou melodii. 
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2.4.2 Realizace a hodnocení 

18. června 2018, 2. vyučovací hodina, 13 žáků 

Průběh plánované aktivity: 

V úvodní části jsme si zahráli hru se jmény dětí. Sloužila k rozezpívání a upevnění rytmu 

a melodie. Připomněli jsme si, co určujeme u podstatných jmen. Pak se žáci rozdělili do 

dvou skupin. Jedna skupina (chlapci) měla opakovat popěvek, když zazní rod mužský, 

druhá (dívky), když zazní rod ženský. Zeptala jsem se již zde, jak to bude, když později 

zazní rod střední. Sami žáci určili, že když zazní rod střední, budou zpívat všichni. Je 

zajímavé, že dodržení melodie šlo lépe chlapcům než dívkám. Dívky si ji samy pozměnily. 

Poté jsem dala doprostřed karty s obrázky.  

V hlavní části si každý žák vzal k sobě 4 karty. Žák ukázal a zazpíval své podstatné jméno, 

a když se jednalo o rod mužský, odpovídala skupina chlapců. Když šlo o rod ženský, 

zpívaly dívky. Když o rod střední, zpívali všichni. Oceňuji, že sami žáci vymysleli, 

zakončit melodii slovem rod. Borůvka je jaký rod? Borůvka je ženský rod. 

 

Na závěr vymýšleli všichni nová slova (podstatná jména). Až na pár výjimek všichni žáci 

po tomto tréninku získali jistotu v melodii, rytmu i určování rodu. 

Podařilo se naplnit očekávaný výstup v předmětu hudební výchova (zpívá na základě svých 

dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlasu) a v předmětu český jazyk 

(rozlišuje slovní druhy v základním tvaru). 

Procvičili jsme si klíčové kompetence k řešení problémů (s pomocí učitele postupuje 

systematicky při řešení jednoduchého úkolu, porozumí problému a pojmenuje ho). 
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2.4.3 Podstatná jména - určování rodu - 2. etapa 

Příprava 

Cíl v oblasti jazykových dovedností: rozšiřování a upevňování pasivní i aktivní slovní 

zásoby v oblasti podstatných jmen. Upevňuje a procvičuje určování rodu podstatných 

jmen. 

Cíl v oblasti hudebních schopností: zpěv části stupnice směrem nahoru i dolů, opakovaný 

tón. 

Pomůcky: lístky s podstatnými jmény (příloha 1), zvonkohra. 

ÚVOD 

Na zemi leží lístky s podstatnými jmény. Žáci dostanou úkol je roztřídit podle počtu slabik 

(mlčky). 

HLAVNÍ ČÁST 

V hlavní části se naučíme melodii na neutrální slabiku (nejprve trojslabičných 

a dvojslabičných slov, která je stejná). Trénujeme i doprovod na zvonkohru. Žáci se rozdělí 

do dvou skupin. Dám jim otázky, jak se rozdělíme, když budeme určovat rod. Jaké rody 

známe? Kdo bude zpívat rod střední? 

Budeme se nejprve zabývat trojslabičnými slovy. Každý žák si vybere jednu kartu, 

střídáme se. Zeptá se: Žirafa je jaký rod? A daná skupina odpoví: Žirafa je ženský rod. Pak 

přejdeme na hromádku dvojslabičných slov. Nyní zkusí žáci vymyslet, jak zazpíváme 

(přidáme zájmeno to, melodie zůstává stejná): Táta, to je jaký rod? Daná skupina odpoví: 

Táta, to je mužský rod. 

Když vystřídáme všechna slova, žáci vymýšlí nová slova. Jeden klade otázku a dané 

skupiny správně odpovídají. Nakonec si vyzkoušíme melodii u jednoslabičných slov. 

Nejprve na neutrální slabiku s doprovodem zvonkohry, pak uvedu příklad. A následně si 

opět každý vybere jednu kartu a střídáme se: Pec je jaký rod? Pec je ženský rod. 

ZÁVĚR 

V závěru se žáci rozdělí do tří skupin: první skupina si k sobě vezme kartičku 

s jednoslabičnými slovy, druhá skupina s dvojslabičnými, třetí s trojslabičnými slovy. 

Každá skupina pak klade otázky-podstatná jména s daným počtem slabik a odpovídají 

všichni ve správném rodě. 
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Realizace a hodnocení 

30. 1. 2019, 1. vyučovací hodina, 11 žáků 

Průběh plánované aktivity: 

Úvodní část proběhla bez potíží. Žáci již takto pracovali. Zkontrolovali jsme jednotlivá 

slova, zda je správně přiřadili. Vždy jsem přečetla slovo a žáci zopakovali, vytleskali. 

Vysvětlili jsme si význam slov: jho, clo, která žáci neznali. 

V hlavní části jsme zpívali melodii na neutrální slabiku a zkoušeli i doprovod na 

zvonkohru. Všem melodie i doprovod na nástroj šly výborně. Žáci měli být rozděleni na 

dvě skupiny (dívky-chlapci), ale vzhledem k tomu, že chlapci byli tři, přešly k nim tři 

žákyně, které spolu s nimi reagovaly na slova v mužském rodě.  
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Začali jsme trojslabičnými slovy. Když jsme zkoušeli slova dvojslabičná, sami přišli na to, 

že přidáme zájmeno to. Po vyčerpání slovní zásoby na kartách, jsme vymýšleli jiná 

trojslabičná slova a střídali se. Žáci nejčastěji vymýšleli zdrobněliny. Stejně tak jsme 

pracovali s dvojslabičnými slovy. 

Nakonec jsme přešli na melodii u jednoslabičných slov. I ta byla pro žáky snadná a rychle 

si ji osvojili. 

Na závěr se žáci rozdělili do tří skupin (1. skupina měla za úkol vymyslet minimálně 

4 trojslabičná slova, 2. skupina dvojslabičná a 3. skupina jednoslabičná). Tato slova napsali 

na papír a poté pokračovali podobnou formou. Jeden se ptal, ale odpovídali všichni ve 

správném rodě. Po natrénování se skupiny postupně vystřídaly. Na daném stanovišti vždy 

připsali další 4 slova, která je napadla, a poté trénovali. Obcházela jsem jednotlivé skupiny 

a v případě potřeby pomohla. 

Při sebehodnocení měli všichni žáci pocit, že jim to šlo výborně. Byla jsem stejného 

názoru. Někomu nešla zpočátku melodie u jednoslabičných slov, pomohla až možnost si ve 

skupinách obejít všechna stanoviště (s trojslabičnými slovy, s dvojslabičnými slovy, 

jednoslabičnými slovy). Většině žáků pomohla práce ve skupinkách. Lépe slyšeli 

zvonkohru i sebe navzájem. 

Slova, která žáci vymysleli: 

Trojslabičná: 

Taštička, hvězdička, kelímek, botička, polička, zástěra, záložka, pitíčko, čepička, želvička, 

skřivánek, flaštička, košíček, kufříček, tabule, xylofon, obrázek, opička, umění, krabice. 

Dvojslabičná: 

Židle, batoh, penál, země, kniha, zvíře, Bára, šuplík, plakát, tráva, kráva, ruka, kočka, 

sova, ručník, tužka, hříbě, slunce, kotě, křída, flaška, váza. 

Jednoslabičná: 

Krab, rak, stůl, strom, strop, blok, plot, skříň, pták, nůž, prst, muž, loď, dub, sníh, sůl, pes, 

kůň, suk, buk, led, koš, los, kos. 

Podařilo se naplnit očekávaný výstup v předmětu hudební výchova (zpívá na základě svých 

dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlasu, rytmizuje a melodizuje 



56 
 

jednoduché texty, improvizuje) a v předmětu český jazyk (rozlišuje slovní druhy 

v základním tvaru). 

Procvičili jsme si klíčové kompetence občanské (neodmítá názory ostatních při řešení 

společných záležitostí) a komunikativní (když něčemu nerozumí, zeptá se). 

  



57 
 

2.5. Podstatná jména - určování čísla 

2.5.1 Příprava 

Cíl v oblasti jazykových schopností: rozšiřování a upevňování pasivní i aktivní slovní 

zásoby v oblasti podstatných jmen. Upevňuje a procvičuje určování čísla u podstatných 

jmen. 

Cíl v oblasti hudebních schopností: zpěv melodie kvintakordu (stoupajícího i klesajícího). 

Pomůcky: karty s obrázky. 

ÚVOD 

Nejprve se zeptám, v jakém čísle byla všechna podstatná jména, která jsme v posledních 

hodinách probírali. Na zemi budou opět rozloženy karty a žáci se musí rozdělit tentokrát 

do dvou skupin. Dohodnou se, která skupina bude sbírat karty s obrázky v čísle jednotném 

a která v čísle množném. Poté třídí. 

HLAVNÍ ČÁST 

Obě skupiny se posadí proti sobě a jednotliví členové si rozdělí mezi sebe karty. Postupně 

každý žák ukáže svou kartu – např. žeh-lič-ka v čísle jednotném a zbytek třídy doplní tvar 

množného čísla: žeh – lič – ky. Hotové karty odkládáme doprostřed. 

Takže to bude vypadat: žeh-lič-ka x x x jed-not-né x x x, žeh-lič-ky x x x je množ-né x x x. 

ZÁVĚR 

Nyní se žáci spojí do dvojic a zkouší si určování čísla ve dvojicích. 
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2.5.2 Realizace a hodnocení 

18. června 2018, 3. vyučovací hodina, 13 žáků 

Průběh plánované aktivity: 

V úvodní části byly na zemi rozloženy karty a žáci se rozdělili do dvou skupin. Jedna 

sbírala číslo jednotné a druhá množné. Pak jsme se posadili na koberec proti sobě. 

Vyzkoušeli jsme si melodii a rytmus na neutrální slabiku. Začali jsme trojslabičnými slovy, 

pak jsme přešli k dvojslabičným a jednoslabičným. 

V hlavní části jsme se postupně všichni vystřídali. Nejprve každý žák ukázal svou kartu 

a rytmicky deklamoval slovo, pak tleskal a zbytek třídy rytmicky deklamoval, jaké je to 

číslo. Pak byl na řadě další žák, dokud jsme se po kruhu všichni nevystřídali. Pak jsme 

udělali menší změnu. Jeden žák ukázal kartu, zazpíval v daném rytmu podstatné jméno 

v čísle jednotném, tleskal a zbytek třídy uvedl, jaké je to číslo. Poté stejný žák uvedl slovo 

v čísle množném, tleskal a zbytek třídy uvedl dané číslo.  To samé jsme činili s číslem 

množným. Pauzy, kdy se tleskalo, dávaly prostor pro přemýšlení. 

Na závěr jsme provedli poslední změnu, kdy žáci pracovali ve dvojicích po řadě. První žák 

rytmicky deklamoval slovo, druhý žák rytmicky deklamoval číslo a vystřídali se. Takto se 

po řadě vystřídali všichni. Tuto hodinu zbyl čas i na reflexi všech uplynulých hodin. Na 

začátku měli žáci potíže s melodií a někdy s rytmem. I tuto hodinu považuji za užitečnou, 

protože bylo patrné, že na konci už žáci získali potřebnou jistotu. Sami dokázali odhalit 

chybu v rytmu či melodii a napravit ji. 

Podařilo se naplnit očekávaný výstup v předmětu hudební výchova (zpívá na základě svých 

dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlasu) a v předmětu český jazyk 

(rozlišuje slovní druhy v základním tvaru). 

Procvičili jsme si klíčové kompetence pracovní (postupuje při práci podle pokynů učitele). 



59 
 

2.5.3 Podstatná jména - určování čísla - 2. etapa 

Příprava 

Cíl v oblasti komunikačních schopností: rozvíjení aktivní slovní zásoby v oblasti 

podstatných jmen a vědomé určování čísla u daných podstatných jmen. 

Cíl v oblasti hudebních schopností: opakovaný tón, klesající kvintakord, kvintový skok. 

Pomůcky: předměty v blízkém okolí (školní třída), papír, psací potřeby, zvonkohra. 

ÚVOD 

Žáky rozdělím do dvou skupin. Jedna skupina bude představovat číslo jednotné a druhá 

skupina číslo množné. Dostanou za úkol najít ve třídě předměty, které odpovídají jejich 

číslu. Pravidlo: pracujeme mlčky, sledujeme, co mají ostatní spolužáci i z druhé skupiny. 

Nic se nesmí opakovat. Jakmile bude každý mít nějaký předmět, položíme vše na jednu 

hromadu na koberec. Sedneme si okolo toho (2 skupiny proti sobě). 

HLAVNÍ ČÁST 

Naučíme se na neutrální slabiku melodii a rytmus. Poté předvedu otázku (ta bude vždy 

stejná), i odpověď a žáci všichni vše opakují a zpívají se mnou. Doprovodím na 

zvonkohru. Pak začnou žáci, střídají se po kruhu v roli tazatele, vezmou do ruky jeden 

předmět a ptají se. Odpovídá daná skupina. Když se všichni dvakrát vystřídáme, trénujeme 

na zvonkohru. Jeden žák hraje a ptá se a daná skupina odpovídá. 

Každý sám napíše na papír minimálně 6 podstatných jmen v čísle jednotném a 6 v čísle 

množném. Spojí se do skupin a zkontrolují si, zda se jim slova neopakují. Když budou mít 

napsáno, sednou si opět skupiny proti sobě na koberec, ale nyní si vystřídají své role. 

Jedeme po směru hodinových ručiček. Jeden žák se ptá (má před sebou svůj seznam) 

a doprovází se na zvonkohru, daná skupina odpovídá. Vyzkoušíme takto jedno kolo. 

Použitá slova si škrtneme.  

ZÁVĚR 

Pak budou mít žáci za úkol se přesunout v těchto dvou skupinách a zvonkohrou na 

opačnou stranu třídy. Střídají se v roli tazatele a hráče na zvonkohru, odpovídají všichni 

členové skupiny správné číslo. 
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Eventualita, kterou zpívali někteří žáci: 

 

Realizace a hodnocení 

29. 1. 2019, 2. vyučovací hodina, 12 žáků 

Průběh plánované aktivity: 

Úvodní část se podařila bez potíží. Zadání ihned pochopili všichni žáci a dodrželi pravidla. 

Zástupci čísla jednotného přinesli: oříšek, ořezávátko, pastelku, čítanku, počítadlo, 

kružítko. Zástupci čísla množného našli: desky, sešity, křídy, lepidla, štětce, pravítka. 

V hlavní části jsme si trénovali hraní na zvonkohru a zpěv nejprve na neutrální slabiku. 

Potíže žáci měli s opakovaným tónem e. Měli tendenci klesat hlasem. Snažila jsem se je 

navést k udržení daného tónu. Ale nechala jsem je, pokud jim bylo příjemnější hlasem 

klesnout. Fáze kontroly, zda se nějaká podstatná jména ve skupině neopakují, nám zabrala 

více času, než bylo v plánu. Zřejmě bych příště zadala méně podstatných jmen (například 

4). Další slova by již mohli raději vymýšlet při společné práci v kruhu. 

Na závěr jsme nestihli všechna vymyšlená slova. Proto bych příště zadala slov méně 

a spíše bych preferovala práci ve dvojicích. 
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Sebehodnocení proběhlo v kruhu. Žáci měli v melodii jediný problém: poslední tón 

v otázce. Nevím, zda tedy již melodii nezadat jinak, anebo žáky nechat si melodii 

pozměnit. Někteří žáci, kteří měli problém s melodií při sebehodnocení, říkali, že jim 

pomohlo, když si vyťukávali melodii na zvonkohru, jiným pomohlo, když melodii 

vyťukával někdo jiný. Mnohým pomohl zpěv spolužáků. Někomu činilo potíže jen 

vymýšlení slov. 

Podstatná jména, která vymysleli žáci: 

V čísle jednotném: 

Dům, strom, letadlo, kamen, bazén, obchod, auto, mýdlo, komín, vana, umyvadlo, louka, 

slunce, mrak-mráček, potok, pták, pes, kočka, sníh, jablko, meloun, hrnek, panelák, led, 

altánek, kopec, přechod, kostel, kolo-kolečko, park, květináč, plakát, řeka, nebe, pistol, 

člověk, stůl, hvězda, píšťalka, ryba, krab, panenka, lampa, pán, lavice, brouk, autobus, 

kohout, kůň, babička, gauč, okno, motýl, papír, vločka, guma, tele, voda, panáček, kytara, 

květina. 

V čísle množném: 

Lidi, míče, nože, boty, ručníky, zvířata, třešně, nohy, koše, sestry, batůžky-batohy, zahrady, 

kamarádky, ptáci, stromy, domy, koše, obchody, parky, mraky, veverky, louky, pánvičky, 

sněhuláci, hříbata, žáby, řeky, zrcadla, květináče, psi, prsty, kopce, lopaty, postele, 

koupelny, pravítka, holky, motorky, slepice, opice, deštníky, kapky, louže, talíře, hrnečky, 

kameny, vany, dorty, balónky, obrázky, lesy, nástěnky, lampy, sloupy, muzea, rybníky. 

Podařilo se naplnit očekávaný výstup v předmětu hudební výchova (zpívá na základě svých 

dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlasu, využívá jednoduché nástroje 

k doprovodné hře) a v předmětu český jazyk (rozlišuje slovní druhy v základním tvaru). 

Procvičili jsme si klíčové kompetence pracovní (na základě hodnocení celé práce řekne, co 

se mu dařilo a co ne). 
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2.6 Podstatná jména - určování pádu 

2.6.1 Příprava 

Cíl v oblasti jazykových schopností: rozšiřování a upevňování aktivní i pasivní slovní 

zásoby v oblasti podstatných jmen. Žák je schopen skloňovat podstatné jméno ve všech 

pádech a v obou číslech. 

Cíl v oblasti hudebních schopností: procvičování terciových chodů. 

Pomůcky: karty s obrázky a jednoduché hudební nástroje. 

ÚVOD 

Na úvod položím žákům otázku: Co určujeme u podstatných jmen? Číslo a rod jsme si již 

procvičili a zopakovali. Dnes se budeme zabývat pády. Zkusíme si nejprve melodii na 

neutrální slabiku. Pak ukážu na příkladu. Otočím kartu a ptám se: 1. pád Kdo, co? Zároveň 

odpovídám 1. pád slepice. Vyzkouším ve všech pádech čísla jednotného. 

HLAVNÍ ČÁST 

Na zemi budou karty, žáci si vyberou dvě (jednu v čísle jednotném, druhou v množném). 

Celá třída klade vždy otázku: 1. pád Kdo, co? A konkrétní žák odpovídá. Zkusíme si ve 

všech pádech, můžeme se doprovodit na hudební nástroje. 

Poté vytvoříme řetěz. První žák položí pádovou otázku, jeho soused odpoví slovem ve 

správném tvaru, třetí žák položí další pádovou otázku a čtvrtý žák odpoví. Dokud se 

nevystřídáme všichni. 

ZÁVĚR 

Zkusíme vymyslet jiná podstatná jména, také v čísle množném. Žáci si mohou vytvořit 

dvojice a vystřídat se ve skloňování slova ve všech pádech i obou číslech. 
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2.6.2 Realizace a hodnocení 

20. června 2018, 2. vyučovací hodina, 14 žáků 

Průběh plánované aktivity: 

V úvodu jsme si připomněli, co určujeme u podstatných jmen. Zopakovali jsme si pády 

a pádové otázky. Vynechali jsme zpěv na neutrální slabiku. Žáci se učili melodii formou 

nápodoby. Ukázala jsem jim kartu a předvedla melodii. Vyskloňovala jsem dané podstatné 

jméno ve všech pádech v čísle jednotném. Žáci mi pomáhali s pádovými otázkami, já 

doprovázela na zvonkohru. 

V hlavní části si každý žák vybral dvě karty. Jeden žák ukázal svou kartu. Ostatní se ho 

ptali pádovými otázkami a tento konkrétní žák odpovídal slovem ve správném tvaru. 

Melodii i rytmus žáci zvládli velmi dobře. Potíže jim činilo doprovázet se současně na 

hudební nástroj. Někteří nedokázali udělat správnou pádovou otázku či vytvořit správný 

tvar slova. Tím, že jsme ale neustále opakovali a trénovali, zdálo se, že ke konci již získal 

každý z nich potřebnou jistotu. 
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Uprostřed nám zbylo několik karet. Tak jsme utvořili řetěz. Jeden žák vytvořil pádovou 

otázku a jeho soused odpovídal (slovo ve správném tvaru). Třetí žák utvořil další pádovou 

otázku a jeho soused opět odpověď. Trénovali jsme důkladně obě čísla. Měnili jsme směry, 

aby pokaždé neříkal stejný žák stejnou pádovou otázku. 

Na závěr se žáci rozdělili do dvojic a vzali si karty s obrázky, které jsme ještě nezkoušeli. 

Za úkol měli: jeden žák dává pádové otázky a druhý skloňuje podstatné jméno ve všech 

pádech i rodech. Museli se vystřídat. 

Na jednu stranu se zdá, že když jen tak sedíme a nehýbeme se, že je to pro žáky dlouhé. 

Přesto se domnívám, že to bylo přínosné. Každý z žáků měl šanci si slovo vyskloňovat ve 

všech pádech v čísle jednotném i množném. Pokud by šlo o aktivitu, kterou žáci dobře 

znají, je jistě možné v dalších hodinách trénovat rovnou ve dvojicích či skupinách s méně 

podstatnými jmény. Samozřejmě v dalších pádech (2. Koho, čeho, 3. Komu, čemu) jsme 

museli měnit čtvrťové hodnoty na osminové. Žákům to šlo celkem snadno. Domluvili jsme 

se, že 5. pád by byl příliš dlouhý, proto jsme: Oslovujeme, voláme, nahradili pojmem 

Oslovení. 

Podařilo se naplnit očekávaný výstup v předmětu hudební výchova (zpívá na základě svých 

dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlasu) a v předmětu český jazyk (užívá 

správné gramatické tvary podstatných jmen). 

Procvičili jsme si klíčové kompetence komunikativní (používá správné termíny a výstižné 

výrazy, které souvisejí s daným tématem). 

2.6.3 Podstatná jména - určování pádu - 2. etapa 

Příprava 

Cíl v oblasti jazykových schopností: rozšiřování a upevňování pasivní i aktivní slovní 

zásoby v oblasti podstatných jmen, procvičování pádových otázek, skloňování podstatných 

jmen ve všech pádech. 

Cíl v oblasti hudebních schopností: volný nástup 5. stupně, opakovaný tón, terciový chod. 

Pomůcky: psací potřeby, papír, zvonkohra. 

ÚVOD 

V úvodní části budou mít žáci za úkol ve dvojicích vymyslet co nejvíce slov 

dvojslabičných, která jsou dvojslabičná ve všech pádech čísla jednotného. 
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HLAVNÍ ČÁST 

V hlavní části se naučíme melodii na neutrální slabiky a doprovod na zvonkohru. Jakmile 

toto žáci zvládnou, budou se v kruhu střídat. První se zeptá, soused odpoví, třetí se zeptá, 

čtvrtý odpoví, atd. Cvičíme tak dlouho, dokud každý žák nepoužije jedno slovo ze svého 

papíru. 

ZÁVĚR 

Na závěr se rozdělí do skupin. Pokud jim na papíře zbydou nějaká slova, pokračují stejnou 

formou. Když jim slova dojdou, mohou se pokusit vymyslet a do notového sešitu zapsat 

jiná a k tomu vytvořit melodii. 
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Realizace a hodnocení 

30. 1. 2019, 2. vyučovací hodina, 11 žáků 

Průběh plánované aktivity: 

V úvodu jsme si nejprve společně připomněli všechny pádové otázky, vypsala jsem je na 

tabuli. Žáci je měli na očích při plnění úkolu: ve dvojicích hledali 4 dvojslabičná podstatná 

jména, která budou dvojslabičná ve všech pádech čísla jednotného. 

V hlavní části jsme se přesunuli na koberec do kruhu. Naučili jsme se melodii na neutrální 

slabiku a současně jsme zkoušeli doprovod na zvonkohru. Nejlépe ovládaly dvě žákyně, 

proto doprovázely po celou dobu hry. Žáci, kteří by s potížemi realizovali instrumentální 

doprovod, by se těžko soustředili na jazykovou oblast, navíc by ostatní svým nepřesným 

výkonem rušili. V tuto chvíli byla hudební složka oporou pro složku jazykovou. 

Po zvládnutí jsme se střídali po kruhu: jeden žák tvořil pádovou otázku, jeho soused 

odpovídal, třetí žák další pádovou otázku, soused odpovídal, atd. Tak jsme vyzkoušeli 

z každého papíru dvě slova. 

Na závěr trénovali další slova z papírů ve 2 skupinách. Poté se pokoušeli vymýšlet další 

4 slova. Napsali je na papír a poté skloňovali ve všech pádech čísla jednotného. 

Při sebehodnocení jeden žák řekl, že v hromadném kroužku dobře neslyšel melodii 

zvonkohry. Ke zlepšení došlo při práci ve skupině. Stěžoval si, že mu při vymýšlení 

a skloňování slov nepomáhala jeho partnerka ve dvojici. Většině šla lépe práce ve 

skupinách než při společném zkoušení. Všichni žáci ale rozuměli tomu, proč je potřeba být 

na začátku společně. 

Třem žákyním aktivita nešla, stále si pletly pádové otázky (především 3. a 6. pád, občas 

pletly i ostatní pády). A to i při stálém opakování pádových otázek při společné aktivitě-

hře. Proto z ní vystoupily a pouze pozorovaly. 

Jedna žákyně sdělila, že si vypočetla, kdy přijde na řadu a jaký pád bude říkat. To jí 

pomohlo se v klidu připravit. Potřebuje vždy více času na přípravu a nedokáže pracovat 

pod stresem. Ocenila jsem, že si dokázala najít svůj způsob. 
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Slova, která žáci vymysleli: 

Hrnek, oko, auto, bota, lahev (zde bylo obtížné určit 5. pád), fixa, okno, křída, stolek, 

hlava, palec (i zde byl obtížný 5. pád), kapsa, váza, sova, basa, guma, židle, pero, stromek, 

holka, žába, ruka, kolo, hvězda, skříňka. 

Podařilo se naplnit očekávaný výstup v předmětu hudební výchova (zpívá na základě svých 

dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlasu, využívá jednoduché hudební 

nástroje k doprovodné hře) a v předmětu český jazyk (užívá správné gramatické tvary 

podstatných jmen). 

Procvičili jsme si klíčové kompetence sociální a personální (nabízí svou pomoc, v případě 

potřeby ochotně vyhoví žádosti o pomoc). 
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2.7 Slovesa – určování osoby a čísla 

2.7.1 Příprava 

Cíl v oblasti jazykových schopností: rozšiřování a upevňování pasivní i aktivní slovní 

zásoby v oblasti sloves. Žák určí osobu a číslo u sloves. 

Cíl v oblasti hudebních schopností: procvičování opakovaných tónů. 

Pomůcky: papír, psací potřeby, karty s obrázky. 

ÚVOD 

Žáci si vyberou dvě karty a k podstatným jménům, která jsou na obrázcích, se pokusí 

vymyslet všechna slovesa, která je napadnou. Poté půjdeme na koberec do kroužku. Každý 

ukáže svůj obrázek a všechna slovesa, která jsme vymysleli. Pokud nějaké sloveso zazní 

vícekrát, můžeme jej škrtnout. Mohu zapisovat na tabuli pro lepší orientaci. 

HLAVNÍ ČÁST 

Nyní si všímáme sloves. Zeptám se, jak poznáme slovesa, co u nich určujeme. Dnes se 

zaměříme na osobu a číslo. Připomeneme si, jaké známe čísla a osoby. Naučíme se melodii 

a rytmus. Žáci utvoří dvojice se svými kartami – každý má dvě. Pak dvojice vystoupí před 

ostatní. Třída se ptá: „První osoba?“ A jeden z dvojice odpoví: „Já zpívám.“ Ostatní se 

opět ptají: „Druhá osoba?“ A druhý z dvojice ukáže na prvního a řekne: „Ty zpíváš.“ Tak 

pokračujeme, dokud se oba nevystřídají. Toto vše doprovázíme pantomimicky. 

ZÁVĚR 

Zkusíme vymyslet další slovesa a všichni určujeme osobu i číslo, doprovodíme 

pantomimou. 
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2.7.2 Realizace a hodnocení 

20. června 2018, 3. vyučovací hodina, 14 žáků 

Průběh plánované aktivity: 

V úvodní části žáci dostali za úkol si vybrat dvě karty. K nim pak vymýšleli co nejvíce 

sloves. Připomněli jsme si, co jsou slovesa. Udělali jsme příklad slepice: kdáká, zobe, atd. 

V hlavní části každý žák vymýšlel ke svým dvěma podstatným jménům slovesa a psal je 

na papír. Z časových důvodů jsem určila, že stačí jen tři slovesa. Pak jsme si sedli do 

kroužku a žáci četli slovesa, která vymysleli. Ostatní je mohli doplnit. Zadala jsem jim 

další úkol. Tentokrát se měli rozdělit do dvojic. Vysvětlila jsem jim zadání: všichni jsme 

říkali názvy osob, například: „1. osoba?“ A jeden z dvojice nám měl odpovědět: „Já 

skáču.“ Pak jsme řekli: „2. osoba?“ A druhý z dvojice ukázal na prvního a řekl: „Ty 

skáčeš.“ Poté jsme se zeptali: „3. osoba?“ A první z dvojice ukázal na podstatné jméno na 

kartě a odpověděl: „On skáče.“  

Pokračovali jsme v množném čísle stejnými otázkami a tentokrát se v první osobě dvojice 

držela, ve druhé osobě ukazovala na nás a ve třetí osobě opět na kartu. Vše jsme 

doprovázeli pantomimou. Pokud byl jiný počet slabik, změnili jsme některé čtvrťové 

hodnoty na osminové, nebo jsme vložili pauzu. 

Některým činila potíže melodie, i když jsme ji zpívali níž, než byl můj původní záměr 

(proto jsem se ji rozhodla v další etapě změnit) a jiným 3. osoba čísla množného 

(konkrétně použití zájmen oni, ony, ona). Toto některým činí potíže stále. Přesto považuji 

toto cvičení za velmi úspěšné a přínosné. 

Nezbyl nám čas na reflexi. Museli jsme ji uskutečnit následující den. Dobrovolníci 

vymysleli 5 sloves a všichni jsme se ptali na osoby a zároveň jsme odpovídali a předváděli.  
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Podařilo se naplnit očekávaný výstup v předmětu hudební výchova (zpívá na základě svých 

dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlasu) a v předmětu český jazyk (užívá 

správné gramatické tvary sloves). 

Procvičili jsme si klíčové kompetence pracovní (postupuje při práci podle pokynů učitele). 

2.7.3 Slovesa – určování osoby a čísla – 2. etapa 

Příprava 

Cíl v oblasti jazykových schopností: rozšiřování a upevňování pasivní i aktivní slovní 

zásoby v oblasti sloves.  Žák časuje slovesa ve všech třech osobách čísla jednotného 

i množného. 

Cíl v oblasti hudebních schopností: zpěv klesající kvintakordu a opakovaných tónů. 

Pomůcky: karty s obrázky, papír, psací potřeby, zvonkohra, (případně notový sešit). 

ÚVOD 

Na zemi leží karty s obrázky. Každý žák si vybere dvě z nich. Pak samostatně píše na papír 

dvě slovesa, která ho k daným obrázkům napadnou. 

HLAVNÍ ČÁST 

Sedneme si do kruhu na koberec, naučíme se jednoduchou melodii na neutrální slabiku. 

Také zkoušíme hudební doprovod na zvonkohru. Po zvládnutí se žáci spojí do dvojic. Tato 

dvojice se postaví před ostatní. Třída se ptá postupně na všechny osoby (dobrovolníci 

mohou doprovázet na zvonkohru) a první žák z dvojice časuje své sloveso (které napsal na 

papír) a současně předvádí pohyby, které sloveso vystihují. Např. třída se ptá: První 

osoba? Žák odpovídá: Já skáču a předvádí skákání. Třída se opět ptá: Druhá osoba? 

A daný žák ukáže na svého souseda a řekne: Ty skáčeš. V množném čísle se chytí za 

ramena a odpovídají spolu: My skáčeme. Takto až do vyčasování ve všech osobách v obou 

číslech. Pak pokračuje druhý z dvojice. Po nich se postupně vystřídají všechny dvojice. 

ZÁVĚR 

Se svými papíry (kde mají ještě jedno sloveso) se spojí do 4 skupin a zde již nepředvádí. 

Pouze každý sám postupně časuje své sloveso ve všech osobách v obou číslech. Ostatní ze 

skupiny se ptají, jeden žák odpovídá (časuje). 
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Pokud zbyde čas, skupina se pokusí vymyslet za pomoci zvonkohry jinou melodii 

k časování sloves a zkusí zapsat. 

Realizace a hodnocení 

31. 1. 2019, 2. vyučovací hodina, 11 žáků 

Průběh plánované aktivity: 

V úvodní části si každý vybral dva obrázky. Pak dostali úkol vymyslet minimálně 

2 slovesa, která daný obrázek charakterizují a zapsali je na papír. Museli jsme si 

připomenout, v jakém tvaru slovesa napíšeme (infinitiv). Když měli zapsáno, sedli jsme si 

na koberec do kruhu, žáci se spojili do dvojic. 

Naučili jsme se melodii na neutrální slabiku, pak na příkladu. Každý si zkusil doprovod na 

zvonkohru. Poté se vždy daná dvojice postavila, předváděla a zpívala (jeden žák časoval 

jedno sloveso ze svého papíru). Po něm časoval druhý žák své sloveso. Svůj zpěv 

doprovázeli příslušnými pohyby. Tři dobrovolníci po celou dobu doprovázeli na 

zvonkohru. 

Když se všichni vystřídali. Spojili se do 3 skupin a v nich se postupně vystřídali v časování 

všech sloves, která měli vymyšlená. Následně se pokoušeli vymyslet další čtyři a k nim 

vytvořit melodii a zapsat. 



72 
 

Aktivita spojená se slovesy (předvádění, možnost být ve dvojici) žáky bavila již v prvotní 

fázi výzkumu. Proto jsem ji ponechala a změnila jsem jen melodii. Takto to bylo pro žáky 

snazší. I v tomto duchu se vyjadřovali při sebehodnocení. 

Slovesa, která žáci vymysleli: 

Jezdit, troubit, syčet, kousat, česat, učesat, psát, přepsat, zvonit, budit, solit, sypat, 

chrochtat, žrát, růst, kvést, vonět, výt, lovit, klapat, chodit, svítit, zářit, blikat, tlouct, mlátit, 

hrát, znít, plavat, papat, žehlit, prskat, bručet, mručet, bečet, čistit, drhnout, mečet, mydlit, 

pěnit, mýt, skákat, běhat. 

Podařilo se naplnit očekávaný výstup v předmětu hudební výchova (zpívá na základě svých 

dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlasu, využívá jednoduché hudební 

nástroje k doprovodné hře) a v předmětu český jazyk (užívá správné gramatické tvary 

sloves). 

Procvičili jsme si klíčové kompetence pracovní (nabídne pomoc), komunikativní (přemýšlí 

o názorech druhých). 

  



73 
 

2.8 Slovesa - čas minulý, přítomný, budoucí 

2.8.1 Příprava 

Cíl v oblasti jazykových schopností: rozšiřování a upevňování aktivní i pasivní slovní 

zásoby v oblasti sloves. Žák dokáže vytvořit tvary sloves v 1. osobě ve všech gramatických 

časech. 

Cíl v oblasti hudebních schopností: zpěv kolovrátkové melodie. 

Pomůcky: seznam sloves (příloha 2). 

ÚVOD 

Připomeneme si slovesa, která jsme procvičovali předchozí den. Děti budou předvádět, já 

budu zapisovat na tabuli. Připomeneme si, co vše určujeme u sloves. Dnes se budeme 

zabývat časy. Uvědomíme si, jaké časy známe.  

HLAVNÍ ČÁST 

Poté je naučím melodii na neutrální slabiku.  Předvedu jim, jak to budeme dělat. Žáci zkusí 

vymýšlet otázky na dané časy. Všichni se zeptají: „Co jsi dělal?“ a jeden žák odpovídá: 

„Já jsem skákal.“ Třída se zeptá: „Co teď děláš?“ Žák odpoví: „Já teď skáču.“ Opět 

všichni: „Co budeš dělat?“ Odpověď: „Já budu skákat.“ A naposledy otázka: „Co uděláš?“ 

a žák odpoví: „Já skočím.“ Použijeme karty z předchozího dne. Každý žák si vyzkouší 

tvořit otázky na dané časy i odpovědi. 

ZÁVĚR 

Žáci se nyní rozdělí do čtyřčlenných skupin. Každá skupina obdrží jeden seznam 8 sloves. 

Pracují pak v těchto skupinách stejným způsobem. Tři se ptají a jeden odpovídá, pak se 

vystřídají. Tak dlouho, dokud nevytvoří tvary všech časů. Pokud zbyde čas, můžeme 

vymýšlet jiná slovesa. Je možné použít nástroje nebo předvádět pantomimou. 
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2.8.2 Realizace a hodnocení 

21. června 2018, 2. vyučovací hodina, 15 žáků 

Průběh plánované aktivity: 

V úvodní části jsme si připomněli, co určujeme u sloves. Osobu a číslo jsme procvičovali 

předchozí den. Tuto hodinu jsme procvičovali časy. Ptala jsem se dětí, jaké známe časy. 

Žáci sami vymýšleli, jakým způsobem se mohou na jednotlivé časy zeptat. Dokázali 

utvořit i otázku pro čas jednoduchý budoucí. 

V hlavní části jsem je naučila melodii i s otázkami. Jeden žák vymyslel sloveso. Všichni 

společně jsme zkoušeli na danou melodii zpívat otázky i odpovědi. Potom si žáci vybrali 

dvě karty (mohly být jiné než předchozí den). Nyní se celá třída ptala a konkrétní žák 

odpovídal slovesem ve všech časech. Zároveň se pokoušel danou činnost předvést. Tato 

fáze se velmi vydařila. Do této doby někteří žáci nedokázali utvořit jednoduchý tvar 

budoucího času pomocí předpony. Většinou tvořili budoucí čas složeným tvarem 

obsahujícím tvar pomocného slovesa být a infinitiv plnovýznamového slovesa. 

Na závěr se žáci rozdělili do skupin. Každá skupina ode mne obdržela seznam osmi sloves 

(příloha 2). Nyní dělali stejnou aktivitu, ale nepředváděli. Místo toho se doprovázeli na 

jednoduché hudební nástroje. Tato fáze jim činila obtíže. Měli totiž tendenci si spíše 

povídat místo plnění úkolu, což bylo vzhledem k závěru školního roku pochopitelné. Též 

mne mrzelo, že jsem musela jednoho žáka úplně postavit stranou pro opakované rušení 

a nedbání pokynů. Je to žák s IVP, který má přidělenou asistentku. Ta v tuto dobu nebyla 

přítomna. Kvůli těmto problémům jsme nestihli vymýšlet další slova. 
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Podařilo se naplnit očekávaný výstup v předmětu hudební výchova (zpívá na základě svých 

dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlasu, využívá jednoduché hudební 

nástroje k doprovodné hře) a v předmětu český jazyk (používá správné gramatické tvary 

sloves). 

Procvičili jsme si klíčové kompetence k učení (s pomocí dospělého se žák učí dojít k cíli 

plněním dílčích kroků), k řešení problémů (s pomocí učitele postupuje systematicky při 

řešení jednoduchého úkolu) a občanské (vyslechne názor druhých až do konce, neposmívá 

se). 
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2.9 Předložky 

2.9.1 Příprava 

Cíl v oblasti jazykových schopností: rozšiřování a upevňování pasivní i aktivní slovní 

zásoby v přeložkových vazbách. 

Cíl v oblasti hudebních schopností: zvládnutí hudebně pohybové hry s pravidly, mírný klus 

ve shodě s pulzací, postupné osvojení písně. 

Pomůcky: rozmístění nábytku (židle, stoly, koberec), ofocený list s domem, pastelky. 

ÚVOD 

Sdělím žákům pár informací o Třeboni. Žáci si vybarví svůj obrázek domu. Poté se 

budeme pohybovat v prostoru a já jim zazpívám píseň a oni se ji budou snažit postupně 

osvojit. Napodobíme pohyb a zvuk koní. Pak vytvoříme kruh z židlí s mezerami na 

bezpečné projití dovnitř a ven z kruhu. 

HLAVNÍ ČÁST 

Všichni společně postupujeme mírným klusem okolo kruhu (Třeboně). Mluvidly 

napodobujeme zvuk koňských kopyt (jazykem o tvrdé patro). Pohyb pokračuje a já začnu 

zpívat 1. sloku písně Okolo Třeboně. Pak přeruším zpěv a zastavím pohyb hlasitým 

pokynem: „Prrrrr! Všichni koně do Třeboně!“ Po tomto pokynu projdeme mezi židlemi 

dovnitř kruhu. V něm opět mírně klušeme a já zpívám: „V Třeboni na koni, v Třeboni na 

koni vezem se jak páni, vezem se jak páni.“ „Prrrr!“ a žáci se musí opět zastavit. Zavolám: 

„Všichni koně ven z Třeboně!“ Nyní všichni projdeme ven z kruhu. Takto postupně povely 

střídám. Pak mou roli přeberou sami žáci. (Kmentová, 2018, str. 25) 

ZÁVĚR 

Ve třídě máme i lavice a koberec. Takže lavice nám budou představovat kopec a koberec 

rybník. Žáci zkusí vymyslet další předložky pojící se s těmito podstatnými jmény. Na 

závěr si připomeneme, jaké předložky jsme použili. 
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2.9.2 Realizace a hodnocení 

21. června 2018, 3. vyučovací hodina, 15 žáků 

Průběh plánované aktivity: 

V úvodu jsem se nejprve ptala žáků, zda znají město Třeboň a co o ní případně vědí. 

Sdělila jsem jim, že náměstí ve městě Třeboni má obdélníkový tvar a že si vybarvíme 

domečky, které pak umístíme na opěradla židlí. Židle jsme rozestavěli do tvaru obdélníku 

a nechali mezi nimi dostatečný prostor pro pohyb dovnitř a ven. Hovořili jsme i o tom, že 

Třeboň je známá svými rybníky. V naší třídě bude představovat koberec jeden takový 

rybník. Zbyly nám ještě lavice, které nám znázorňovaly kopec. Žáci vybarvovali své 

domečky a já je při tom učila slova písně. Když byly domečky hotové na opěradlech židlí, 

začali jsme pohybovou aktivitu. 

V hlavní části jsme si připomněli, jaký zvuk koně vydávají a jak se pohybují. Pak jsme 

zkoušeli prakticky, klusali jsme a vydávali zvuk kopyt a já jsem zpívala píseň. Postupně se 

ke mně přidali i žáci. Zavolala jsem: „Prrrr! Všichni koně do Třeboně! Všichni koně ven 

z Třeboně!“ Tyto povely jsem střídala. Pak jsme zpívali: „V Třeboni na koni.“ Takto jsme 

opakovali a střídali, tančili a zpívali. Pak převzali mou roli žáci, kteří zadávali povely. 

V závěru jsme si připomněli, jaké předložky se mohou pojit s podstatným jménem rybník. 

A žáci sami zpívali a dávali pokyny. Poté jsme se zaměřili na předložky, které se pojí 

s podstatným jménem kopec. Žáci pracovali již zcela samostatně bez mé pomoci. Sami 

vytvářeli předložky a předváděli. Považuji i tuto hodinu za velmi zdařilou. 

Podařilo se naplnit očekávaný výstup v předmětu hudební výchova (zpívá na základě svých 

dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlasu, reaguje pohybem na znějící 

hudbu) a v předmětu český jazyk (rozlišuje slovní druhy v základním tvaru). 
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Procvičili jsme si klíčové kompetence k učení (aktivně se zapojuje do výuky), pracovní 

(postupuje při práci podle pokynů učitele) a komunikativní (používá správné termíny, které 

souvisejí s daným tématem). 
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2.10 Řadové číslovky 

2.10.1 Příprava 

Cíl v oblasti jazykových schopností: rozšiřování a aktivizace pasivní slovní zásoby 

v oblasti řadových číslovek. 

Cíl v oblasti hudebních schopností: intonace durové stupnice, opakované vnímání 

a reprodukce stoupavé a klesavé řady. Reprodukce rytmu, vnímání metrické pulzace 

v delším časovém úseku. 

Pomůcky: boomwhackers, zvonkohra 

ÚVOD 

Nejprve si zopakujeme, co jsou číslovky. Žáci budou dávat příklady. Pak je upozorním na 

řadové číslovky. Dáme židle do kruhu a před osm židlí rozdám tyče boomwhackers 

v pořadí stupnice. Upozorním žáky, že budou hrát postupně na 1. tyč, na 2. tyč, na 

3. tyč…Pak se zvednou a poposednou. Takže se všichni vystřídají. 

HLAVNÍ ČÁST 

Žák, který má rouru C, udá počáteční tón. Já taktováním 4/4 taktu a tichou deklamací: 

„Pozor, hrajeme,“ zajistím nástup společného zpěvu všech dětí a hry prvního žáka. Všichni 

zpívají a jednotlivci postupně hrají. Všichni se postupně vystřídáme.  

ZÁVĚR 

Zkusíme zrychlovat hru tím, že každý stupeň budeme reprodukovat čím dál tím menším 

počtem slabik (dob). Přizpůsobíme tomu text a metrum. 
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(Kmentová, 2018, str. 28-32) 

2.10.2 Realizace a hodnocení 

21. června 2018, 5. vyučovací hodina, 13 žáků 

Průběh plánované aktivity: 

V úvodní části jsme hovořili o číslovkách. Většina žáků zná velmi dobře základní číslovky. 

Měla jsem radost, když jeden žák uvedl příklad devatero. Pak jsem jim připomněla, jak se 

říká datu, které máme na tabuli: dvacátého prvního šestý. Uvedla jsem, že se jedná 

o řadové číslovky. Když se třeba rozřazujeme do dvou družstev při tělesné výchově, tak 

stojí v řadě a já na ně ukazuji a říkám: „první, druhý, první, druhý, atd.“ Tak si mohou 
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zapamatovat pojem řadové číslovky. Dnes si je procvičíme. Žáci seděli na židlích v kruhu, 

položila jsem před ně tyče a vysvětlila zadání. 

V hlavní části jsme trénovali 4/4, ¾ a 2/4 rytmus. Žáci mívají tendenci spěchat. Možná se 

obávali, že nestihnou uhodit včas. Takže bylo pro žáky obtížné daný rytmus udržet. Snažila 

jsem se jim pomáhat tím, že jsem hrála na zvonkohru. Jedna dívka zpočátku seděla stranou 

a zkoušela si nejprve rytmus pleskáním do stehen. V další fázi se k nám připojila. Dva hoši 

se této aktivity vůbec neúčastnili, protože se chovali špatně předchozí hodinu, kdy měli 

jinou paní učitelku. 

Žákům činil obtíže ¾ rytmus (durová stupnice směrem dolů). Naopak mi činilo radost, že 

na záznamu je patrné, jak si žáci zpěv doprovázejí podupáváním, ukazováním či hýbáním 

tělem, aby se udrželi v daném rytmu. 

V závěru nám nezbyl čas na poslední cvičení. Domnívám se, že bychom ho stihli, kdybych 

věnovala více času na procvičení rytmu pomocí rytmických slabik u klesající stupnice 

v ¾ taktu. Rytmické slabiky žáci znají, šlo by jim to pak patrně snáze. Na začátku další 

hodiny jsme dokončili poslední cvičení na řadové číslovky. 

Podařilo se naplnit očekávaný výstup v předmětu hudební výchova (zpívá na základě svých 

dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlasu, využívá jednoduché hudební 

nástroje k doprovodné hře) a v předmětu český jazyk (rozlišuje slovní druhy v základním 

tvaru). 

Procvičili jsme si klíčové kompetence k učení (s pomocí dospělého se žák učí dojít k cíli 

plněním dílčích kroků). 
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2.11 Přídavná jména 

2.11.1 Příprava 

Cíl v oblasti jazykových schopností: rozšiřování a upevňování pasivní i aktivní slovní 

zásoby v oblasti přídavných jmen, doplňování podle pravidla. 

Cíl v oblasti hudebních schopností: zpěv, dokončování melodie. 

Pomůcky: karty s obrázky, pracovní list (příloha 3), psací potřeby. 

ÚVOD 

Na zem rozložím deset karet. Žáci budou mít za úkol úplně mlčky k sobě přiřadit karty, 

které k sobě patří. Pak mi sdělí, co je na obrázcích a o jaký slovní druh se jedná a proč. 

Poté mi vysvětlí, podle čeho k sobě karty přiřadili. 

HLAVNÍ ČÁST 

Každý žák obdrží pracovní list, na kterém bude vypsáno 16 přídavných jmen. Za úkol musí 

samostatně vymyslet k těmto jménům antonyma. Po ukončení této činnosti si vše ve 

dvojicích kontrolují. 

Poté se spojí do skupin a zkusí vymyslet vždy jedno podstatné jméno k danému 

přídavnému jménu. Vyzkoušíme si melodii na neutrální slabiku. Vždy jeden žák pak 

zazpívá jejich podstatné a přídavné jméno a zbytek třídy zpívá opozitum. Postupně se tímto 

způsobem všichni vystřídáme. Položím otázku, kolik slabik měla slova v prvním sloupci 

a kolik slabik slova v druhém sloupci.  

ZÁVĚR 

Žáci dostanou poslední úkol - vymyslet dvojslabičná přídavná jména (minimálně 5). 
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(Kmentová, 2018, str. 48 – 51) 

2.11.2 Realizace a hodnocení 

26. června 2018, 1. vyučovací hodina, 14 žáků 

Průběh plánované aktivity: 

V úvodní části měli žáci v naprosté tichosti spojit karty do dvojic. Nedařilo se jim být 

potichu. Podařilo se jim karty spojit do dvojic. Ihned poznali, že se jedná o slova opačná. 

Vysvětlili jsme si, co vše je na kartách: podstatná jména-obrázky, přídavná jména-písmena. 

Vysvětlila jsem jim zadání další práce. 

V hlavní části žáci samostatně pracovali na svých pracovních listech. K daným přídavným 

jménům vymýšleli opozita. To jim šlo velmi dobře. Problém měli jen se slovem hluboký. 

Oceňuji, že všichni žáci dodržovali daný rod. Když měli hotovo, dostali další úkol. Spojili 

se do skupin a vymýšleli k daným přídavným jménům podstatné jméno. Měli jsme dvě 

skupiny po 4 žácích a dvě skupiny po třech žácích. 

Potíže nám činilo, když jsme se snažili daná spojení melodizovat. Na základě mých 

zkušeností s těmito konkrétními žáky jsem vyžadovala, aby používali sloveso: je. Přesto 

jsme si poradili a improvizovali jsme. Také místo slova jeden používali slovo první 

(zřejmě ještě pozůstatek z trénování řadových číslovek). Pak jsme shrnovali přídavná 

jména a opozita, kdy si doplňovali a opravovali své seznamy. 

Na závěr zvládla většina žáků vymyslet dvojslabičná přídavná jména. Jeden žák dokonce 

rovnou vymyslel i opozita. Takže jsme si je zazpívali. Dva žáci měli stále potíže tvořit 

přídavná jména, a tak jsem je spojila do dvojic. Na konci již i oni vymysleli přídavná 

jména. 
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Podařilo se naplnit očekávaný výstup v předmětu hudební výchova (zpívá na základě svých 

dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlasu) a v předmětu český jazyk 

(porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu). 

Procvičili jsme si klíčové kompetence k učení (s pomocí dospělého se žák učí dojít k cíli 

plněním dílčích kroků) a k řešení problémů (s pomocí učitele postupuje systematicky při 

řešení jednoduchého úkolu). 

2.11.3 Přídavná jména - 2. etapa 

Příprava 

Cíl v oblasti jazykových schopností: rozšiřování a upevňování pasivní i aktivní slovní 

zásoby v oblasti přídavných jmen. 

Cíl v oblasti hudebních schopností: zpěv části stupnice stoupající i klesající, zpěv 

opakovaných tónů. 

Pomůcky: papír, psací potřeba, zvonkohra. 

ÚVOD 

Na tabuli budou předepsaná spojení jednoduchých vět: 

Babča je stará. x Mamča je… 

Děda je malý. x Táta je … 

Kuře je žluté. x Tele je … 

Žáci se pokouší doplnit vhodné slovo. Ptám se jich, o jaký slovní druh se jedná? Jak to 

poznáme? Ve dvojicích se pokouší vymyslet a zapsat na papír aspoň 4 jiná vhodná spojení 

(dvojslabičné podstatné i přídavné jméno). Jako jsou v prvním sloupci na tabuli. 

HLAVNÍ ČÁST 

Nyní se spojí do skupin (po čtyřech). Přečtou si, co vymysleli. Zkusí, zda to jde spojit, 

případně vymyslí ještě jiná 4 spojení. Můžou použít i antonyma daných přídavných jmen. 

Cílem této aktivity je vymyslet a napsat nová 4 spojení (stejně jako na tabuli oba sloupce). 

Když mají hotovo, sedneme si na koberec do kruhu a naučíme se melodii na neutrální 

slabiku. Zkoušíme i doprovod na zvonkohru. 

Po zvládnutí zpíváme: první skupina zpívá a doprovází na zvonkohru celé jedno spojení, 

které vymyslela. Pak následují další skupiny. Vystřídáme se všichni. 
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Následně se žáci rozdělí opět do 4 skupin (mohou být stejné, ale nemusí). Nyní se pokusí 

vymyslet trojslabičné spojení (aspoň 2). Po zapsání se vrátíme do kruhu. Opět se naučíme 

melodii na neutrální slabiku a doprovod na zvonkohru. Poté se všichni zase střídáme. 

ZÁVĚR 

Žáci se spojí tentokrát do dvou skupin a mohou vymýšlet jiná spojení (např. dvojslabičné 

x trojslabičné: kluk je nemocný x kluk je zdravý). K těmto spojením pak zkusí vytvořit 

svou melodii, zapíší. Následuje předvedení před ostatními. 

 

 

 

Realizace a hodnocení 

31. 1. 2019, 2. vyučovací hodina, 11 žáků 

Průběh plánované aktivity: 

V úvodu měli žáci na tabuli napsaná spojení jednoduchých vět. Ihned poznali, že se jedná 

o dvojslabičná podstatná a přídavná jména. Následně se spojili do dvojic a pokoušeli se 

vymyslet jiné podobné věty (samostatně)-alespoň 4. 

Poté utvořili 2 skupiny a vymýšleli 6 nových dvojic. Někdy navzájem spojili to, co 

vymysleli ve dvojicích, jindy vznikala zcela nová spojení. 

Při hlavní činnosti jsme se posadili na koberec (dvě skupiny proti sobě). Každá skupina 

měla jeden zvonkohru. Učili jsme se melodii na neutrální slabiku, pak na příkladu. Také 

jsme se střídali v doprovodu na zvonkohru. Poté již žáci zpívali své věty a jeden z dané 

skupiny doprovázel na zvonkohru. 
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Nyní se rozdělili do 4 skupin a v nich se pokoušeli vymýšlet 4 až 6 jednoduchých vět 

s trojslabičnými přídavnými jmény. Jedna skupinka nepochopila, že mají rovnou spojovat 

dvě věty. Ale během společné činnosti rovnou improvizovali a vytvářeli nová spojení. Pak 

jsme se vrátili do kruhu, zpívali na neutrální slabiku, zkoušeli doprovod na zvonkohru. Po 

zvládnutí se jednotlivé skupiny střídaly, dokud jsme nevyzkoušeli všechna spojení. 

Na závěr jsem zařadila hudební improvizaci. Žáci pracovali ve 3 skupinách. Měli za úkol 

vytvářet zcela nové jednoduché věty (dvojslabičná x trojslabičná slova) a vytvářeli novou 

melodii. I toto se jim podařilo. 

Dvojslabičná podstatná a přídavná jména, která žáci vymysleli: 

Husa je bílá. Tužka je žlutá. Tužka je dlouhá. Křída je krátká. Teta je chytrá. Honza je 

hloupý. Ručník je mokrý. Hadr je suchý. Úkol je lehký. Diktát je těžký. Kytka je dlouhá. 

Stromek je krátký. Kniha je stará. Sešit je nový. Deska je šedá. Karta je bílá. Obraz je 

velký. Dvířka jsou malá. Motýl je hezký. Taška je modrá. Polštář je hebký. Sova je modrá. 

Kapr je těžký. Koště je dlouhé. Židle je modrá. Polštář je měkký. Sestra je hodná. Teta je 

milá. Hříbě je hravé. Husa je líná. Křída je bílá, penál je černý. Stolek je nízký. Stromek je 

velký. 

Trojslabičná podstatná a přídavná jména: 

Kytička je rozkvetlá. Keříček je umělý. Jablíčko je slaďoučké. Meruňka je kyselá. Banánek 

je žluťoučký. Jahoda je červená. Tabule je zelená. Obrázek je barevný. Bačkora je 

roztrhlá. Medvídek je spravený. Holčička je čistotná. Chlapeček je špinavý. Tabule je 

veliká. Židlička je malinká. Batůžek je zelený. Kufříček je červený. Podlaha je barevná. 

Okénko je průhledné. Destička je špinavá. Sovička je čisťounká. Domeček je veliký. 

Stoleček je malinký. Srdíčko je červené. Sluníčko je žluťoučké. Lavice je uzoučká. Tabule je 

široká. Sovička je bojácná. Jiřička je statečná. Stromeček je pichlavý. Kytička je hebounká. 

Knihovna je vysoká. Kuchyňka je nizoučká. 

Spojení trojslabičných a dvojslabičných přídavných jmen: 

Křída je zelená. Tužka je žlutá. Pejsek je huňatý. Kočka je hnědá. Dřevo je hlaďoučké. 

Dřevo je tvrdé. Taška je červená. Taška je modrá. Pejsek je hebký. Pejsek je heboučký. 

Želva je líná. Želva je pomalá. Zajíc je rychlý. Zajíc je ušatý. Telka je malá. Telka je 

veliká. Penál je modrý. Penál je barevný. Slunce je tmavé. Slunce je světloučké. Taška je 

těžká. Taška je kožená.   
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Melodie, které vymysleli žáci: 

 

 

 

 

Při sebehodnocení žáci říkali, že je vymýšlení slov i melodie velmi bavilo a šlo jim. Při 

vymýšlení melodie jim pomohlo, že si ji mohli zkoušet zahrát na zvonkohru. Také pro ně 

bylo důležité, že si své nápady mohli ihned ověřit zpěvem. 

Podařilo se naplnit očekávaný výstup v předmětu hudební výchova (zpívá na základě svých 

dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlasu, využívá jednoduché hudební 

nástroje k doprovodné hře, rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci 

nejjednodušších hudebních forem) a v předmětu český jazyk (porovnává významy slov, 

zvláště slova opačného významu, rozlišuje slovní druhy v základním tvaru, užívá správné 

gramatické tvary přídavných jmen). 
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Procvičili jsme si klíčové kompetence k učení (s pomocí dospělého se žák učí dojít k cíli 

plněním dílčích kroků, jednoduše popíše, jak pracoval na určitém úkolu) a k řešení 

problémů (s pomocí učitele postupuje systematicky při řešení jednoduchého úkolu). 
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2.12 Příslovce 

2.12.1 Příprava 

Cíl v oblasti jazykových schopností: rozšiřování a upevňování pasivní i aktivní slovní 

zásoby, doplňování podle pravidla. 

Cíl v oblasti hudebních schopností: zpěv, dokončování melodie. 

Pomůcky: pracovní list (příloha 4), psací potřeby. 

ÚVOD 

Zopakujeme si všechny slovní druhy. Zeptám se, kolikátý slovní druh jsou příslovce? Zda 

jsou to slova ohebná či neohebná a co o nich víme. Poté žáci obdrží pracovní list, na 

kterém jsou tři úkoly. Žáci mají za úkol v této fázi splnit samostatně první úkol. Musí 

zakroužkovat všechna příslovce. Když budou mít hotovo, ve dvojicích zkontrolují. 

HLAVNÍ ČÁST 

Nyní musí žáci splnit ve dvojicích druhý úkol. Zakroužkované příslovce zapsat do tabulky, 

podle toho, zda odpovídají na otázku kde, kam, kdy, jak. Poté se spojí do 4 skupin a v nich 

splní třetí úkol. Jedna skupina si všímá příslovcí, která odpovídají na otázku Kde? Pokouší 

se k nim vymyslet slovesa. Druhá skupina se zabývá příslovci, která odpovídají na otázku 

Kam? Snaží se vymyslet slovesa, která se k nim vztahují, atd.  

ZÁVĚR 

Nyní si sedneme do kroužku. Naučíme se melodii na neutrální slabiku. Vždy jeden žák pak 

zpívá větu s daným příslovcem a zbytek třídy vymýšlí opozitum daného příslovce. 

 

(Kmentová, 2018, str. 52 – 53) 
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2.12.2 Realizace a hodnocení 

26. června 2018, 2. vyučovací hodina, 14 žáků 

Průběh plánované aktivity: 

V úvodní části jsme si zopakovali všechny slovní druhy. Vysvětlili jsme si, na jaké otázky 

příslovce odpovídají. Dala jsem jim ukázky a žáci hledali příslušné otázky. Vysvětlila jsem 

jim zadání následující práce s pracovním listem. 

V hlavní části žáci samostatně plnili první úkol. Ze skupiny slov vybírali příslovce a ta 

kroužkovali. Kromě 5 žáků splnili úkol všichni bez chyby. Ti, co chybovali, své chyby 

nalezli a opravili při práci ve dvojicích. Poté se spojili do dvou skupin po 4 žácích a do 

dvou skupin po 3 žácích. V těchto skupinách pak pracovali na druhém úkolu. Zadání jsem 

musela ještě zopakovat, aby jej děti pochopily a pracovaly. Třetí úkol zvládli všichni 

kromě skupiny chlapců, kteří měli hledat slovesa k otázce Jak? Proto si tento řádek 

rozdělily skupiny, které byly včas hotové. Chlapci přesto museli společně svůj úkol 

dokončit. 

V závěru jsme si sedli do kroužku. Třikrát jsme si vyzkoušeli melodii na neutrální slabiku. 

Pak už jsme zpívali jeden po druhém. Když jsem sledovala záznam, měla jsem nahradit 

slovo mluvím (mluvíme). Jinak si myslím, že se práce vydařila a cíle byly naplněny. 

Dokonce se podařilo, že jedna z žákyň na závěr vydala zvuk (vyjádření nálady). Využila 

jsem toho a ptala se žáků, o jaký slovní druh se jedná. 

Podařilo se naplnit očekávaný výstup v předmětu hudební výchova (zpívá na základě svých 

dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlasu) a v předmětu český jazyk 

(rozlišuje slovní druhy v základním tvaru, užívá správné gramatické tvary). 

Procvičili jsme si klíčové kompetence k učení (s pomocí dospělého se žák učí dojít k cíli 

plněním dílčích kroků, učí se pracovat s chybou). 
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2.13 Citoslovce 

2.13.1 Příprava 

Cíl v oblasti jazykových schopností: rozšiřování a upevňování pasivní slovní zásoby, 

třídění podle pravidla. 

Cíl v oblasti hudebních schopností: zpěv 3. a 1. stupně v durové tónině. 

Pomůcky: pracovní list (příloha 5), psací potřeby. 

ÚVOD 

Připomeneme si všechny slovní druhy. Z neohebných slovních druhů jsme si zopakovali 

příslovce, předložky a nyní si zopakujeme citoslovce. Připomeneme si, co jsou citoslovce. 

Zazpíváme si píseň z druhé třídy Krávy, krávy, jak si vlastně povídáte, jejímiž autory jsou 

Z. Svěrák a J. Uhlíř (Jaglová, 1998). Nejde mi o přesné znění písně, spíše mi jde o zažití 

melodie. Proto nechám žáky vymýšlet další zvířata a zvuky. 

HLAVNÍ ČÁST 

Žáci dostanou pracovní list s citoslovci, podstatnými jmény a slovesy. Mají za úkol je 

roztřídit do tabulky a doplnit zbývající dva slovní druhy. Například do tabulky přiřadí 

k citoslovci slovo búúú, pod sloveso zapíší bučet a pod podstatné jméno bučení. Mohou 

pracovat ve dvojici. 

Když máme hotovo, sejdeme se v kroužku na koberci. Vyhledáme citoslovce, která 

vyjadřují zvuky zvířat. Opět zpíváme melodii písně a doplníme daná zvířátka a citoslovce. 

Po probrání všech zvířecích zvuků hledáme zvuky, které vydávávají nebo dělají věci. 

A pokračujeme ve zpěvu. Poté hledáme zvuky, které vydávají lidé, a zpíváme. Zde 

měníme úvodní část: např. když vás něco bolí, jaké zvuky vydáváte? 

ZÁVĚR 

Nyní se budeme zabývat dvěma citoslovci: žbluňk a bác. Žáci přemýšlí a rovnou zpívají 

při dopadu na co nebo kam, dělají věci žbluňk a bác. 
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2.13.2 Realizace a hodnocení 

26. června 2018, 3. vyučovací hodina, 14 žáků 

Průběh plánované aktivity: 

V úvodní části jsem se ptala žáků, jaké zvuky mohou vydávat zvířata, jaké lidé. Známe 

nějakou písničku, kde se vyskytují citoslovce? Měla jsem radost, že dívka, která mívá 

většinou potíže se soustředěním, si právě na písničku vzpomněla. Vyzkoušeli jsme si ji na 

zvuky krávy, prasete a kočky. Určili jsme si, co v písničce byla citoslovce. Žáci zkoušeli 

vytvořit k daným citoslovcím podstatná jména a slovesa. 

V hlavní části žáci dostali pracovní list a já jim vysvětlila zadání. Každý pracoval 

samostatně. Když byla práce hotová, sešli jsme se opět v kroužku na zemi a zpívali tu 

samou melodii, ale tentokrát už na citoslovce z tabulky. Velmi se mi líbilo, že se žáci 

spontánně přidali a začali se doprovázet na tělo. Jediný, kdo chyboval, jsem nakonec byla 

já.  

Na závěr jsme se zabývali citoslovci žbluňk a bác. Naučili jsme se melodii a žáci sami 

vymýšleli spojení slov. Vždy jeden žák vymyslel a zazpíval a my ostatní jsme po něm 

zopakovali. Všichni se vystřídali. Velmi oceňuji originalitu žáků v této etapě. 

Podařilo se naplnit očekávaný výstup v předmětu hudební výchova (zpívá na základě svých 

dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlasu) a v předmětu český jazyk 

(porovnává a třídí slova podle zobecněného významu, rozlišuje slovní druhy v základním 

tvaru, užívá správné gramatické tvary). 

Procvičili jsme si klíčové kompetence k učení (aktivně vstupuje do výuky, s pomocí 

dospělého se žák učí dojít k cíli plněním dílčích kroků) a komunikativní (používá správné 

termíny a výstižné výrazy, které souvisejí s daným tématem). 
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2.14 Výsledky výzkumu 

Domnívám se, že cíle, které jsem si stanovila v úvodu praktické části, se podařilo naplnit. 

Všechny realizované hudební činnosti pomohly žákům při určování slovních druhů 

i mluvnických kategorií. Uvedené hudební aktivity se dají využít v hodinách českého 

jazyka jako běžná součást výuky, především pro typy procvičovacích, upevňovacích 

a opakovacích hodin. 

Akční výzkum pomohl najít i odpovědi na výzkumné otázky. 

1. Jakým způsobem je možné propojit český jazyk a hudební výchovu? Jednoduché 

hudební činnosti (zpěv, hra na nástroj, hudební improvizace) pomáhají při výuce českého 

jazyka. Tímto způsobem můžeme naplnit požadavek mezipředmětových vztahů daných 

RVP, a tak jednoduše propojit český jazyk a hudební výchovu.  

2. V jakých hodinách by mělo propojení českého jazyka a hudební výchovy prioritně 

probíhat? Proč? Aktivity byly realizované v hodinách českého jazyka, protože jejich hlavní 

těžiště spočívalo v jazykové výchově. Hudební činnosti byly chápány jako podporující.  

3. Jaké konkrétní činnosti pomohou naplnit očekávané výstupy dané RVP? Propojením 

českého jazyka a hudební výchovy se podařilo naplnit očekávané výstupy v oblasti 

jazykové výchovy pro první období prvního stupně (viz kap. 1.5.1). Konkrétně žáci 

porovnávali významy slov, zvláště slova opačného významu (u přídavných jmen, kdy 

vytvářeli opozita) a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená (když třídili slova 

reprezentovaná obrázky na kartách.  

Častokrát také třídili slova podle zvukové podoby (počtu slabik), čímž připravovali slovní 

zásobu pro navazující melodie. Dále porovnávali a třídili slova podle zobecněného 

významu-děj, věc, vlastnost (v úvodních částech jednotlivých hodin, když vzpomínali 

a definovali, co jsou podstatná jména, přídavná jména, slovesa). Dokázali rozlišit slovní 

druhy v základním tvaru (například v lekci o citoslovcích, kdy doplňovali slova správně do 

tabulky a následně tvořili další slovní druhy). V neposlední řadě užívali v mluveném 

projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves (při 

skloňování a časování).  

Podařilo se naplnit očekávané výstupy v oblasti hudební výchovy (viz kap. 1.3.2). 

Konkrétně se žáci snažili ve všech aktivitách zpívat intonačně čistě a rytmicky přesně 

v jednohlasu. Dále rytmizovali a melodizovali jednoduché texty (většinou formou 
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nápodoby) a pokoušeli se i o vlastní hudební improvizaci (u přídavných jmen ve druhé 

etapě výzkumu tvořili vlastní melodie). Měli možnost využívat jednoduché hudební 

nástroje k doprovodné hře (většinou zvonkohru a u číslovek i tyče boomwhackers). 

Reagovali pohybem na znějící hudbu (v lekci u předložek). 

4. Jaké klíčové kompetence pomůže rozvíjet propojení českého jazyka a hudební výchovy? 

Procvičovali a rozvíjeli jsme základní klíčové kompetence (k učení, sociální a personální, 

k řešení problémů, komunikativní, pracovní a občanské), které se většinou prolínaly (viz 

reflexe jednotlivých vyučovacích hodin v praktické části mé práce). 

5. V čem spočívá hlavní přínos tohoto propojení? Odpovědět na poslední otázku není 

jednoduché. Osobně spatřuji největší přínos propojení hudební výchovy a českého jazyka 

v tom, že naplní požadavek mezipředmětových vztahů. Díky propojení českého jazyka 

a hudební výchovy dochází k posilování řečové kompetence, která zahrnuje dostatečnou 

slovní zásobu, srozumitelnou výslovnost, ovládání gramatiky (kapitola 1.2.4). V kapitole 

1.2.5 jsem popsala, že se učíme lépe, pokud můžeme vnímat více smysly, což propojení 

českého jazyka a hudební výchovy též umožňuje.  

Jak jsem zmínila v kapitole 1.3.2, existuje mnoho podobností mezi hudbou a jazykem. 

Souhlasím i se Sedlákem, že zpěv vede ke zlepšení řečového projevu, který se obohacuje 

hudebními složkami (intonací, rytmem, barvou hlasu). Ve stejné kapitole zmiňuji i důležitý 

postřeh, že pokud mají děti dostatek možností improvizovat, rozvíjí se rychle jejich 

jazykové i hudební schopnosti. Za významné považuji i propojení obou hemisfér mozku, 

ke kterému může prostřednictvím takto zvolených aktivit docházet.  

Při plánování a realizaci činností jsem se snažila respektovat i didaktické zásady (viz kap. 

1.5.2): propojení školy se životem (vytvoření motivačního příběhu), zřetele k věkovým 

zvláštnostem (období mladšího školního věku, konkrétní logické operace), zásada 

všestranné výchovnosti (ochota a chuť žáků spolupracovat, být tvořivý), zásada 

uvědomělosti (důraz na svědomité plnění úkolů), zásada přiměřené náročnosti (jednoduché 

a snadno zapamatovatelné melodie), zásada strukturování učiva (vše důležité k podstatným 

jménům, pak teprve přechod k dalším slovním druhům, zvlášť slovní druhy ohebné 

a neohebné), zásada názornosti (obrázky, předměty v blízkém okolí, slova zapsaná na 

tabuli či papíře), zásada aktivnosti (při takto naplánovaných a realizovaných aktivitách je 

zaručena aktivní účast žáků). 
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Ačkoliv byla první etapa výzkumu realizována na konci školního roku, byli žáci po celou 

dobu výzkumu aktivní. Aktivně plnili všechny zadané úkoly, snažili se a hlásili. Nebáli se 

improvizovat, což se projevilo hlavně při hudební improvizaci, kdy tvořili vlastní melodie. 

Až na výjimky dokázali spolupracovat při práci ve dvojicích i skupinách. 

Při vyučování jsme uplatňovali strategie pro zapamatování uvedené v teoretické části mé 

práce. Opakovali jsme, učivo jsme uspořádávali do smysluplných celků (dělení slov podle 

slabik), vybavovali jsme si, co už o dané látce víme. 

Při činnostech jsme uplatňovali především zrakové a sluchové vnímání. Při vnímání 

uplatňovali své dřívější zkušenosti (zejména v úvodu vyučovacích hodin, kdy si 

vybavovali, co už o učivu vědí). Snažila jsem se zajistit i podmínky efektivního učení. 

Většina hudebních činností byla založena na otázkách a odpovědích. Ve druhé etapě jsem 

se zaměřila i na častější střídání činností. Střídali jsme formy práce (individuální, ve 

dvojicích, skupinách, hromadně).  

Žáci měli možnost v průběhu aktivit využívat myšlení: konvergentní (při vyjmenovávání 

pádů) i divergentní (při vymýšlení nových slov), diskurzivní (při určování jmenných 

a slovesných kategorií) i intuitivní (při společné práci v kruhu, kdy museli poměrně rychle 

vymýšlet nová slova) a ve většině případů i obrazově-názorné. 

Žáci rozvíjeli svou aktivní i pasivní slovní zásobu. Ve druhé etapě výzkumu jsem se po 

impulzu ze strany vedoucí práce rozhodla vypsat i slovní zásobu, kterou vymysleli sami 

žáci. Může se stát cenným inspiračním nástrojem pro další využití. Zařadila jsem ji na 

závěr kapitol, protože vznikla v průběhu realizace. 

Při výuce jsme uplatňovali hudební činnosti percepční (žáci poslouchali zpěv a nástrojový 

doprovod ostatních spolužáků), reprodukční (každý žák měl možnost zpívat jednotlivé 

melodie a vyzkoušet si doprovod na jednoduchý hudební nástroj) i tvořivé (kdy se 

pokoušeli vytvořit vlastní novou melodii). Hudební činnosti byly realizovány ve vzájemné 

jednotě. 
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2.15 Diskuse a doporučení do praxe 

Cílem praktické části diplomové práce bylo vytvořit a akčním výzkumem ověřit didaktický 

materiál pro osvojení si slovních druhů s využitím prvků hudební výchovy. Domnívám se, 

že se mi podařilo vytvořit materiál, který bude možné využít v učitelské praxi. 

V průběhu první etapy výzkumu vyvstalo několik zásadních problémů: vynechání zpěvu 

na neutrální slabiku, chybně připravené melodie, slova, která nebyla předem roztříděná 

podle slabik, nedostatečné střídání aktivit a vynechání hodnocení a sebehodnocení. Proto 

jsem se snažila vzít tyto problémy v úvahu při plánování aktivit do druhé etapy. Dalším 

problémem bylo, že jsem nechala realizaci první etapy až na konec školního roku. Příště 

bych určitě uvedené aktivity realizovala vždy po probrání dané látky. Na základě těchto 

zkušeností jsem sepsala následující doporučení. 

Doporučuji u všech hudebních aktivit začít zvolna v pomalém tempu. Aby došlo ke 

skutečnému osvojení melodie a rytmu a žáci se mohli soustředit především na jazykovou 

složku. Ukázalo se jako užitečné natrénovat zpěv na neutrální slabiku. Ačkoliv se to může 

zpočátku zdát jako zbytečné a zabírající čas, opak je pravdou. Stane se, že pokud toto 

vynecháme, zbytečně zabereme více času tím, že to děti nemají dostatečně vyzkoušené, 

a tak jim to vysvětlujeme a učíme se v průběhu. 

Také se ukázalo, že je velmi důležité mít předem rozdělená jednotlivá slova podle počtu 

slabik. Melodie by měla být jednoduchá a snadno zapamatovatelná. Jedině tak může 

pomoci při osvojování jednotlivých slovních druhů a mluvnických kategorií. Pokud jsou 

v melodii či rytmu nějaké záludnosti, které žákům činí potíže, tak to spíše naruší a nabourá 

jazykové procvičování. 

Domnívám se, že bychom měli nechat prostor pro žáka a jeho hudební improvizaci. I žáci 

sami jsou schopni vymyslet jednoduché melodie. Tak může dojít k tomu, že je nejen výuka 

českého jazyka podpořena hudebními činnostmi, ale i výuka českého jazyka může vytvořit 

prostor pro realizaci hudebních činností (doprovod na jednoduché hudební nástroje, 

hudební improvizace apod.). A toto prolnutí by mělo být naším cílem. 

Zároveň je užitečné, pokud to lze, uplatňovat individuální přístup k žákům. Pokud se 

nějaký žák necítí připraven se aktivity účastnit, je možné, aby zůstal zatím v roli 

pozorovatele. Tak si trénuje vše též, ale zapojí se, až když je připraven. 
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V mé práci se osvědčilo dát na výběr formu práce. Žáci si mohli někdy vybrat, zda budou 

pracovat individuálně či ve dvojici. To umožňuje vyhovět jejich osobnostním 

předpokladům či aktuální náladě. Tento způsob výběru uplatňujeme i v dalších předmětech 

a ukazuje se jako velmi vhodný a přínosný. 

Doporučuji zároveň dohlédnout na to, že jsou skutečně všichni aktivní (ve dvojicích 

a skupinách). Někdy mají někteří žáci tendenci se tzv. „svézt“ a jiní se zase ujímat vedení 

a nepustit nikoho jiného ke slovu. Neměli bychom zapomínat oceňovat nejen výsledek, ale 

i průběh činnosti a konkrétní aktivitu žáků. Postupně vést žáky i k vlastnímu 

sebehodnocení. 

Považuji za užitečné vypsat si slovní zásobu, kterou žáci vymysleli. Ta se dá využít 

i v další práci. Nemuseli bychom využívat jen učitelem připravené karty s obrázky, ale 

sami žáci by mohli obrázky k danému slovnímu druhu nakreslit. Tak by došlo i k propojení 

českého jazyka a výtvarné výchovy. 

Ve třídě, v níž byl realizován akční výzkum, se nevyskytoval žádný žák s odlišným 

mateřským jazykem (OMJ). Hry, které jsem převzala od M. Kmentové, s tímto aspektem 

počítají. Přemýšlela jsem, zda by mnou připravené aktivity mohly být pro takového žáka 

přínosné. 

Mnoho realizovaných činností bylo doplněno obrazovou přílohou, která určitě může 

pomoci i žákům s OMJ, kteří tak získají zrakovou oporu. V tomto případě M. Kmentová 

doporučuje projít takto připravenou slovní zásobu s žákem předem. Určitě je vhodné 

porovnat slovní zásobu písně s její praktickou užitečností pro komunikaci žáka. 

Pokud by se tento žák necítil připraven se ihned aktivně zapojit, může působit v roli 

pozorovatele. Jak jsem psala výše, považuji i tuto roli za cennou. I v tomto případě žák 

může žák aktivně naslouchat. U her, které byly doprovázeny na hudební nástroje, by se 

mohl chopit i role hráče.  

Myslím, že pro žáka s OMJ bude snazší osvojit si kratší písňové hry: určování času 

u sloves, které bylo doplněno i pantomimou. Delší aktivity mu mohou činit potíže: 

skloňování podstatných jmen ve všech pádech. Pomoci by mohlo časté opakování.  
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Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se věnovala využití hudebních činností, které napomáhají 

rozvoji řeči a mohou podporovat výuku českého jazyka. Základem vokálních činností byly 

jednoduché opakující se melodie, kvintakord, sestupná a vzestupná řada. Využívali jsme 

hudební formy: nápodobu, hru na otázku a odpověď. Všechny aktivity jsem realizovala 

v hodinách českého jazyka při opakování učiva slovních druhů. Snažila jsem se žákům 

nabídnout velkou slovní zásobu (slova, slovní spojení i věty). První etapa výzkumu 

proběhla na konci 3. třídy a druhá etapa výzkumu v pololetí 4. třídy.  

Má práce spočívala ve využití mezipředmětových vztahů českého jazyka a hudební 

výchovy. Hlavním cílem mé práce bylo nabídnout náměty (hudební činnosti), které mohou 

pomoci při procvičování a opakování učiva slovních druhů. Domnívám se, že tento cíl se 

podařilo naplnit. Součástí práce byl akční výzkum korelující s výzkumem, který použila 

M. Kmentová ve své disertační práci.  

Diplomová práce tak popisovala a výzkumem ověřovala písně, vokální hry a jiné hudební 

činnosti, které byly založeny na mezipředmětových vztazích českého jazyka a hudební 

výchovy ve shodě s RVP ZV. Diplomová práce se podílela na přípravě experimentální 

metodiky pro pilotní použití v širším terénním výzkumu. 

Při tvorbě příprav na vyučovací hodinu je důležité brát v úvahu i věkové a individuální 

zvláštnosti dětí. Proto jsem věnovala v teoretické části své práce pozornost vývoji dětí. 

Detailněji jsem se zabývala obdobím mladšího školního věku, které bylo pro účely mé 

práce aktuální. Individuální zvláštnosti se týkají především osobnosti dětí, kterou lze jen 

těžko ovlivňovat, ale je třeba ji respektovat. Co ale ovlivňovat můžeme, je rozvoj 

psychických procesů (vnímání, paměti, myšlení, řeči a učení). Proto jsem je v teoretické 

části podrobněji popsala.  

V praktické části své práce jsem se, na základě těchto poznatků, zabývala přípravou 

jednotlivých vyučovacích hodin, v nichž jsem použila hudební činnosti, které mohou 

podpořit výuku českého jazyka. Popsala jsem realizaci i reflexi (hodnocení). A na základě 

reflexí jsem pak odpověděla na výzkumné otázky. 

Všechny aktivity, které jsme s žáky v prvotní fázi výzkumu realizovali, jsme použili pro 

fázi opakování učiva. Jsem přesvědčená, že v této formě je možno je použít i pro fázi 

upevňování a procvičování učiva. V této podobě bych hudební hry nepoužila pro fázi 
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prvotního osvojení učiva. Vymyslela jsem jednoduchý příběh a rozhovory, které lze využít 

u jednotlivých slovních druhů jako způsob motivace (příloha 6) při prvotním osvojení 

učiva. Mohl by pomoci žákům pochopit význam učiva slovních druhů. 

Tímto způsobem se nám podařilo zopakovat sedm slovních druhů: podstatná jména, 

přídavná jména, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, citoslovce. Nepřímou formou 

jsme si procvičili i zájmena osobní a ukazovací. 

Při plánování aktivit jsem se snažila vycházet z vývoje, jak jej definoval J. Piaget. Žáci 

jsou schopni logicky přemýšlet, ale pouze o konkrétních věcech, proto měli k dispozici 

karty s obrázky, využívali předměty v nejbližším okolí, na které si mohli fyzicky sáhnout. 

Žáci již nejsou tolik egocentričtí, proto jsem využívala různé formy práce (ve dvojicích, 

skupinách, společně). 

Využila jsem i popisu, který formuloval Erikson a podle něhož jsou žáci v tomto věku ještě 

snaživí a chtějí se učit. V tomto věku ještě podle Eriksona převládá extraverze, proto jsem 

mohla využít i takové aktivity, kdy zpívá jeden žák před ostatními. Přesto doporučuji 

respektovat individualitu každého žáka. Důležité je i pozitivní třídní klima (kde se žáci 

podporují a neposmívají se, nezesměšňují).  

V první etapě výzkumu jsem ve většině aktivit čerpala melodii a rytmus od Mileny 

Kmentové. Po naši konzultaci jsem se rozhodla vyzkoušet její hry u žáků třetí třídy. 

Ověřila jsem, že její aktivity jsou atraktivní i pro žáky mladšího školního věku. V této 

etapě jsem vytvořila vlastní melodii k určování pádu u podstatných jmen a ke slovesům. 

Ve druhé etapě výzkumu jsem se pokusila o vlastní vytvoření melodie u podstatných jmen 

(názvy osob, zvířat, věcí, určování rodu, čísla a pádu), a také u časování sloves 

a u přídavných jmen. 

Vzhledem k tomu, že jsem sama získala první ucelený hudební výcvik až na zdejší vysoké 

škole, snažila jsem se vytvářet takové aktivity, které zvládnou i méně hudebně zkušení 

učitelé. Proto věřím, že jim mohou být cennou pomůckou ve vlastním vyučování. Stejně 

tak může vytvořený materiál fungovat jako inspirace pro hudebně zdatnější a zkušenější 

učitele. 
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Příloha 1 

MAŇÁSEK HODINÁŘ KROKODÝL PŘÍPRAVEK BRATR 

SYSEL KOPEC DATEL DŮM HOCH 

BUK FILM BAČKORA GORILA CIBULE 

EVIČKA BARVA HORA CHATA DÍVKA 

HRA KOST ZEĎ KLEC DIVADLO 

PRASÁTKO VRTÁNÍ ZMIZENÍ ČÍSLO SPANÍ 

KUŘE KOLO CLO JHO ZLO 

SKLO     
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Příloha 2 

ČICHAT SCHOVAT LEKAT SE ODJÍŽDĚT 

HÁZET UMRZAT DAROVAT PODÁVAT 

KOUSAT VYTÍRAT DÁVAT POLYKAT 

KAPAT ZAMETAT KLEPAT ROZMYSLET SI 

MRKAT NANDAVAT NACHÁZET ROZTÍRAT 

MAČKAT DOVÉST NASYPAT ŘÍKAT 

OTÍRAT CHYTAT OHÝBAT VYLÉTAT 

PŘINÁŠET KOPAT ODCHÁZET ULEHAT 
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Příloha 3 

HEBOUČKÁ  

NEMOCNÝ  

ŠIROKÁ  

ZLOBIVÝ  

ŠPINAVÁ  

ŠKAREDÝ  

POMALÉ  

STUDENÝ  

VESELÉ  

KYSELÝ  

VZDÁLENÉ  

HLUBOKÝ  

LENIVÝ  

VYSOKÝ  

SLOŽITÝ  

POSLEDNÍ  
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Příloha 4 

PŘÍSLOVCE 

1. ZAKROUŽKUJ PŘÍSLOVCE (ODPOVÍDAJÍ NA OTÁZKY KDE? KAM? KDY? 

JAK?) 

DOBŘE, VEPŘEDU, DALEKÝ, JINDY, DOVNITŘ, HEZKÝ, NAHORU, 

POMALÉ, DALEKO, SILNÁ, POMALU, NAHOŘE, DOBRÉ, VYSOKO, 

POTICHU, PŘEDNÍ, ZADLOUHO, DOPŘEDU, VYSOKÁ, DLOUHO, 

BRZY, SILNĚ, HEZKY, TICHÉ DOLEVA 

2. ZAPIŠ PŘÍSLOVCE Z PRVNÍHO CVIČENÍ DO SPRÁVNÉHO ŘÁDKU, PODLE 

TOHO, NA KTEROU OTÁZKU ODPOVÍDÁ. 

KDE?      

KAM?      

KDY?      

JAK?      

 

3. VE SKUPINĚ VYMYSLETE SLOVESA K DANÝM PŘÍSLOVCÍM. 
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Příloha 5 

CITOSLOVCE 

1. NÁSLEDUJÍCÍ SLOVA ZAPIŠ DO TABULKY POD SPRÁVNÝ SLOVNÍ DRUH.  

2. DOPLŇTE DO ŘÁDKU ZBÝVAJÍCÍ SLOVNÍ DRUHY.  

BRRR, SKŘÍPÁNÍ, VRKÚ, KVÁKAT, BUČENÍ, VOLÁNÍ, BIM BAM, 

ZVONIT, PADAT, CVAK, HOUKÁNÍ, ŽBLUŇK, BOLET, KAP KAP, 

SMÁT SE, RADOVÁNÍ SE 

PODSTATNÉ JMÉNO SLOVESO CITOSLOVCE 
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Příloha 6 

MOTIVAČNÍ PŘÍBĚHY KE SLOVNÍM DRUHŮM  

Seznámení s postavami: 

Žila jedna maminka a ta měla dvě děti. Chlapec se jmenoval Tobík a dívka se jmenovala 

Tina. Měli také psa Azora. Jednoho dne, kde se vzal, tu se vzal, objevil se u nich doma 

malý mimozemšťan. Brzy zjistili, že se jmenuje Maxík a že je velmi hodný. Nevěděl, jak 

se dostat zpět na svou planetu, a tak s nimi začal žít. Děti ho seznamovaly se životem na 

naší krásné planetě Zemi. 

PODSTATNÁ JMÉNA - SLOVA NADŘAZENÁ A PODŘAZENÁ 

Maxík: „Pojďme si hrát.“ 

Tina: „Nemůžeme, musíme nejprve umýt a utřít nádobí. Chceme pomoci mamince, protože 

má mnoho práce.“ 

Maxík: To je hezké. Ale, co je to nádobí? Vidím zde talíře, nože a vidličky od oběda. 

Znám už mnoho slov. Ale nevidím nádobí.“ 

Tobík: „Ano, máš pravdu. Jsou tu talíře, nože, vidličky. To vše je totiž nádobí.  Stejně tak 

naběračka, hrnec. Víš, co, Maxíku? My ti to ukážeme.“ 

PODSTATNÁ JMÉNA - NÁZVY OSOB, ZVÍŘAT, VĚCÍ 

Maxík: „Na planetě zemi máte spoustu krásných věcí. Už znám talíře, nože, vidličky, se 

kterými jíte. Jsou to užitečné věci. Také se mi líbí váš Azor. To je také užitečná věc, 

protože hlídá dům.“ 

Děti: „Maxíku, máš pravdu. Azor je velmi užitečný a my ho máme moc rádi a hezky se 

o něj staráme. Dáváme mu jíst a pít a každý den s ním pravidelně chodíme ven na 

procházky. Ale Azor není věc.  Je to zvíře. Věci nejsou živé, zvířata ano.  Stejně jako my 

lidé. My a maminka jsme osoby, stejně tak ty. Zní to složitě?  Neboj, my ti to vysvětlíme.“ 

PODSTATNÁ JMÉNA - URČOVÁNÍ RODU 

Maxík: „Chtěl bych se projít po vaší krásné planetě Zemi.“ 

Tina: „Ano, to určitě můžeme.  Projdeme se třeba do parku. Tam je toho hodně k vidění.“ 

Maxík: „Jééé, v parku je to krásné. Podívejte, ta strom je krásná a tamhle na obloze letí 

malé barevné ptáček.“ 
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Tobík: „Počkej, Maxíku, znáš skutečně mnoho slov, ale nepoužíváš správný rod.“ 

Maxík: „Rod? Co je to?“ 

Děti: „Všechny osoby, zvířata i věci jsou podstatná jména. To už jsme ti ukázali, ale každé 

to podstatné jméno má svůj rod. Vysvětlíme ti to.“ 

PODSTATNÁ JMÉNA - URČOVÁNÍ ČÍSLA 

Maxík: „Dnes jdeme do lesa?“ 

Tina: „Ano, zde totiž můžeš spatřit mnoho věcí, zvířat a třeba i osob. Můžeš se tak naučit 

další slova, víš?“ 

Maxík: „Máš pravdu. Vidím tu mnoho vysoký strom a tady je spousta borůvka.“ 

Tobík: „Ano, jsou tu vysoké stromy i borůvky. Strom je číslo jednotné, je jeden-ten strom. 

Když je stromů více - ty stromy - je to číslo množné. Stejně tak ta borůvka je jedna-číslo 

jednotné. Ale ty borůvky je číslo množné, protože je jich víc. Vše ti raději vysvětlíme.“ 

Tina: „Ale než z lesa odejdeme, musíme uklidit, co sem nepatří. Vidíš ty papíry a obaly? 

Ty do lesa nepatří.“ 

Maxík: „Ano, už vím. Slovo nadřazené je odpadky a ty patří do koše, ne do lesa.“ 

Děti: „Výborně, Maxíku, Tak to pojďme uklidit a pak ti ukážeme, jak je to s těmi čísly 

u podstatných jmen.“ 

PODSTATNÁ JMÉNA - URČOVÁNÍ PÁDU 

Maxík: „Óóó, tady jezdí tolik auto a stojí tu domu. Je tu ale veliký hluk. Kde to jsme?“ 

Tobík: „Nyní jsme, Maxíku, ve městě. Jezdí tu opravdu mnoho aut.  Proto než vstoupíme 

do silnice, se musíme rozhlédnout na obě strany a přecházet vždy po přechodu, pokud tam 

je. Musíme dávat velký pozor na auta.“ 

Tina: „Všiml sis? Použili jsme slova aut, auta. Pokaždé v jiném pádě. Když totiž mluvíme, 

musíme měnit tvar slova podle různých pádů. Vysvětlíme ti to.“ 

SLOVESA - URČOVÁNÍ OSOBY A ČÍSLA 

Maxík: „Co to teď děláme?“ 

Tina: „Uklízíme, abychom měli krásně čisto a útulno.“ 

Maxík: „ Jééé, já uklízíme, já chceme, aby tu bylo krásně čisto.“ 
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Tobík: „Maxíku, já uklízím. Ty také uklízíš a Tina též uklízí. Uklízet je sloveso. Ale když 

mluvíš o sobě, musíš použít jinou osobu, než když mluvíš třeba o Tině, víš?“ 

Maxík: „Tomu úplně nerozumím.“ 

Děti: „Neboj se, vše ti ukážeme.“ 

SLOVESA - ČAS MINULÝ, PŘÍTOMNÝ, BUDOUCÍ 

Maxík: „Co to děláte? Vidíte, už používám sloveso ve správné osobě a čísle.“ 

Tina: „Ano, vidíme. Jsi šikovný. My balíme dárky pro kamarádku ze třídy. Ty jsme koupili 

včera v obchodě, protože bude mít zítra narozeniny.“ 

Maxík: „Aha, kamarádka měla narozeniny, proto kupujeme dárky, které budeme balit.“ 

Tobík: „Jéé, teď je to celé popletené. Je velký rozdíl, jestli něco dělám teď, něco jsem dělal 

a něco teprve budu dělat. Musíme ti vysvětlit, jak je to s časy u sloves.“ 

PŘEDLOŽKY 

Maxík: „Už umím předložky. Pamatuji si, jak jsme šli do parku, do města a do lesa. A dnes 

se velmi těším, protože vím, že pojedeme do výlet. 

Tina: „Výborně, Maxíku, znáš už předložku do. Ale existují i jiné předložky. Neříká se 

totiž do výlet, ale na výlet.“ 

Tobík: „Dnes tě naučíme i některé další předložky.“ 

ČÍSLOVKY 

Maxík: „Hurááá. Vyběhl jsem na věž jeden.“ 

Tobík: „Jak to myslíš jeden. Jsme tu všichni.“ 

Maxík: „Ano. Ale já byl jeden, Azor byl dva, ty jsi byl tři, Tina čtyři a maminka pět. 

Tina: „Aha. Ty myslíš, že jsi tu byl první? 

Maxík: „Ano. Já jsem byl první, Azor byl dva.…“ 

Děti: „To máš pravdu. Ty jsi tu byl první, Azor druhý. To jsou řadové číslovky. Ukážeme 

ti, jak se tvoří.“ 
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PŘÍDAVNÁ JMÉNA 

Maxík: „Tady na věži vidím spoustu krásných věcí. Krásné stromy, krásné mraky, krásné 

louky. Vidíte, kolik už znám slov?“ 

Tina: „Ano, to znáš. A používáš i přídavné jméno krásné, které vyjadřuje vlastnosti 

podstatných jmen. Ale český jazyk zná mnoho přídavných jmen. Podstatná jména mají 

více vlastností. Například: zelené stromy. 

Maxík: „Už to chápu: zelené stromy, zelené mraky.“ 

Tobík: „Stromy jsou zelené. To je pravda. Ale mraky ne. Ukážeme ti, jak je to 

s přídavnými jmény.“ 

PŘÍSLOVCE 

Tina: „Dnes půjdeme do divadla. Víš, Maxíku, jak se tam musíme chovat?“ 

Maxík: „Samozřejmě, hodný, slušný, tichý.“ 

Tobík: „Ano, Maxík musí být hodný, slušný a tichý. To jsou přídavná jména, jak už víš. Ta 

odpovídají na otázku jaký. Ale chovat se musíš slušně, tiše. To jsou příslovce a odpovídají 

na otázku jak. Ukážeme ti, jak se to má s příslovci.“ 

CITOSLOVCE 

Maxík: „Fuj, to je dobré.“ 

Maminka: „Co tím myslíš, Maxíku? Nechutná ti to?“ 

Maxík: „Chutná.  Je to výborné. Umím použít krásnou větu. Je tam sloveso, podstatné 

jméno i přídavné jméno.“ 

Tina: „Ano, Maxíku. Ale když ti jídlo chutná, neříká se fuj. Fuj se pojí k něčemu 

ošklivému. Když je něco dobré, tak říkáme: mňam, mňam.“ 

Maxík: „Aha, Azor je taky mňam, mňam.“ 

Tobík: „Ne. Vysvětlíme ti. Co jsou citoslovce a kdy se používají.“ 


